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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค
อําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรคอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรคจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 32,310,301.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,538,802.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,595,043.59 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 399,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 27,613,485.79 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 35,156.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 195,004.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 77,229.00 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 102,410.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 10,859,114.69 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,344,572.10 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 84,082.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 25,845,492.73 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 8,392,903.92 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,115,663.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,980,625.81 บาท

งบลงทุน จํานวน 776,300.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,580,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 39,082.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 4,295,780.50 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 217,357.19 207,000.00 215,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

81,556.00 99,000.00 180,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 147,384.09 133,000.00 143,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 155,020.00 174,000.00 160,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 601,317.28 613,000.00 698,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,432,472.17 20,787,000.00 20,401,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,432,472.17 20,787,000.00 20,401,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,719,179.30 18,600,000.00 18,900,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,719,179.30 18,600,000.00 18,900,000.00

รวม 39,752,968.75 40,000,000.00 40,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,246,780.00 11,006,305.00 11,228,745.00

งบบุคลากร 11,278,065.00 13,543,714.00 14,146,196.00

งบดําเนินงาน 5,880,635.26 8,559,121.00 7,476,859.00

งบลงทุน 1,361,250.00 3,390,860.00 4,394,200.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,775,758.84 3,500,000.00 2,734,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 31,542,489.10 40,000,000.00 40,000,000.00

รวม 31,542,489.10 40,000,000.00 40,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค
อําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค

อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,947,160

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 190,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,983,459

แผนงานสาธารณสุข 386,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,257,440

แผนงานเคหะและชุมชน 2,443,596

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,153,600

แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,228,745

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,700,884 1,772,376 11,473,260
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,830,320 0 2,830,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,870,564 1,772,376 8,642,940

งบดําเนินงาน 3,724,000 521,400 4,245,400
    ค่าตอบแทน 180,000 200,000 380,000

    ค่าใช้สอย 2,511,000 216,400 2,727,400

    ค่าวัสดุ 528,000 90,000 618,000

    ค่าสาธารณูปโภค 505,000 15,000 520,000

งบลงทุน 181,200 27,300 208,500
    ค่าครุภัณฑ์ 181,200 27,300 208,500

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

                              รวม 13,626,084 2,321,076 15,947,160

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000
    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 110,000 110,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

                              รวม 190,000 190,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบดําเนินงาน 1,789,459 50,000 1,839,459
    ค่าใช้สอย 649,320 50,000 699,320

    ค่าวัสดุ 1,140,139 0 1,140,139

งบเงินอุดหนุน 2,144,000 0 2,144,000
    เงินอุดหนุน 2,144,000 0 2,144,000

                              รวม 3,933,459 50,000 3,983,459

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 146,000 146,000
    ค่าใช้สอย 106,000 106,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

                              รวม 386,000 386,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,027,440 1,027,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,027,440 1,027,440

งบดําเนินงาน 210,000 210,000
    ค่าตอบแทน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 75,000 75,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                              รวม 1,257,440 1,257,440

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,645,496 0 1,645,496
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,645,496 0 1,645,496

งบดําเนินงาน 466,000 0 466,000
    ค่าตอบแทน 35,000 0 35,000

    ค่าใช้สอย 206,000 0 206,000

    ค่าวัสดุ 220,000 0 220,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000

งบลงทุน 32,100 0 32,100
    ค่าครุภัณฑ์ 32,100 0 32,100

งบเงินอุดหนุน 0 300,000 300,000
    เงินอุดหนุน 0 300,000 300,000

                              รวม 2,143,596 300,000 2,443,596

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    ค่าใช้สอย 150,000 150,000

                              รวม 150,000 150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 140,000 20,000 20,000 180,000
    ค่าใช้สอย 140,000 20,000 20,000 180,000

                              รวม 140,000 20,000 20,000 180,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 4,153,600 4,153,600
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,153,600 4,153,600

                              รวม 4,153,600 4,153,600
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 60,000 80,000
    ค่าใช้สอย 20,000 60,000 80,000

                              รวม 20,000 60,000 80,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู

หน้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,228,745 11,228,745
    งบกลาง 11,228,745 11,228,745

                              รวม 11,228,745 11,228,745

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์

อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,947,160

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 190,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,983,459

แผนงานสาธารณสุข 386,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,257,440

แผนงานเคหะและชุมชน 2,443,596

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,153,600

แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,228,745

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค์ และโดยอนุมัติของนายอําเภอนากลาง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค
อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
อําเภอ นากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 180,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 101,070.68 104,566.78 114,282.70 105,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 68,437.92 66,464.94 68,578.49 67,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 31,304.00 34,568.00 34,496.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 200,812.60 205,599.72 217,357.19 207,000.00 215,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 500.00 980.00 420.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 29,520.00 0.00 100.00 % 120,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 1,600.00 0.00 100.00 % 1,600.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 6,500.00 2,700.00 6,900.00 3,000.00 130.00 % 6,900.00
     คาปรับการผิดสัญญา 403,481.00 84,090.00 37,116.00 84,000.00 -52.38 % 40,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 2,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 1,820.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 416,481.00 95,590.00 81,556.00 99,000.00 180,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 3,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ดอกเบี้ย 98,410.11 129,781.77 144,384.09 130,000.00 7.69 % 140,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 101,410.11 130,781.77 147,384.09 133,000.00 143,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 68,000.00 14,500.00 0.00 14,000.00 -28.57 % 10,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 121,850.00 145,855.00 155,020.00 160,000.00 -6.25 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 189,850.00 160,355.00 155,020.00 174,000.00 160,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 329,425.79 363,810.17 363,816.33 410,000.00 -12.20 % 360,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,231,056.82 9,007,278.56 10,013,815.66 9,200,000.00 8.70 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,486,578.32 2,605,046.46 1,855,419.90 2,750,000.00 -32.09 % 1,867,500.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 49,432.72 25,146.17 52,898.88 27,000.00 96.30 % 53,000.00
     ภาษีสุรา 1,360,656.90 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,280,070.63 5,279,936.02 5,721,883.01 5,500,000.00 3.64 % 5,700,000.00
     คาภาคหลวงแร 1,770,911.76 2,521,759.97 2,302,755.31 2,700,000.00 -14.81 % 2,300,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 42,367.93 41,124.46 50,445.08 45,000.00 11.11 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

136,383.00 140,424.00 70,878.00 150,000.00 -53.33 % 70,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 6,780.00 3,560.00 560.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,693,663.87 19,988,085.81 20,432,472.17 20,787,000.00 20,401,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

16,871,455.97 17,552,135.00 18,719,179.30 18,600,000.00 1.61 % 18,900,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,871,455.97 17,552,135.00 18,719,179.30 18,600,000.00 18,900,000.00
รวมทุกหมวด 35,473,673.55 38,132,547.30 39,752,968.75 40,000,000.00 40,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

อ.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 215,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 180,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 35,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 180,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,600 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 6,900 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 143,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 3,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 140,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 160,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 150,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,401,500 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 360,000 บาท

วันที่พิมพ : 17/8/2563  18:09:35 หน้า : 1/2



ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,867,500 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 53,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,700,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 2,300,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 70,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,900,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 18,900,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการดําเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์

125,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,813,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,300

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

211,000

สํารองจ่าย 196,245

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,496,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  18:11:54 หน้า : 1/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการดําเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์

125,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

180,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,813,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,300

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

211,000

สํารองจ่าย 196,245

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,496,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 671,256 159,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

120,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 812,240 801,960

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 80,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,145,600 2,145,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,377,944 3,208,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 132,000 132,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

276,000 420,000

เงินเดือนพนักงาน 5,325,996 6,940,196

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 303,000 303,000

เงินประจําตําแหน่ง 228,000 312,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 75,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 270,000 430,000

ค่าเช่าบ้าน 50,000 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาในการกําจัด
ขยะ

ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป (งานสาธารณสุข)

ค่าจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป (ผู้ดูแลเด็ก)

ค่าจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา

96,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานท้ายรถขยะ

ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานประจํารถ
บรรทุกน้ํา

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย

ค่าจ้างเหมาบริการเวช
กรประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย

ค่าจ้างเหมาบริการ
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาในการกําจัด
ขยะ

240,000 240,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 40,000 45,000

ค่าจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป (งานสาธารณสุข)

96,000 96,000

ค่าจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป (ผู้ดูแลเด็ก)

182,400 182,400

ค่าจ้างเหมาบริการทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา

96,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานท้ายรถขยะ

192,000 192,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานประจํารถ
บรรทุกน้ํา

86,400 86,400

ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการเวช
กรประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

469,200 469,200

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเช่าพื้นที่เวปไซต์

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

30,000 30,000

ค่าบริการพื้นที่เก็บ
ข้อมูลระบบสารบรรณอิ
เล็คทรอนิกส์

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

6,000

จ้างเหมาบริการทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเช่าพื้นที่เวปไซต์ 7,000 7,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

140,000 140,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

60,000

ค่าบริการพื้นที่เก็บ
ข้อมูลระบบสารบรรณอิ
เล็คทรอนิกส์

7,000 7,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

6,000

จ้างเหมาบริการทั่วไป 86,400 86,400

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในกรณีครบวาระหรือ
กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 30,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด "อุทัย
สวรรค์เกมส์"

100,000

โครงการครอบครัวอุทัย
สวรรค์อบอุ่นใจ ใกล้ชิด
พระธรรม

10,000

โครงการค่ายเยาวชน
อุทัยสวรรค์ร่วมป้องกัน
ท้องไม่พร้อมและยาเสพ
ติด

30,000

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการซ้อมแผนดับ
เพลิงระดับตําบล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในกรณีครบวาระหรือ
กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง

480,000 480,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

140,000 190,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

35,000 35,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด "อุทัย
สวรรค์เกมส์"

100,000

โครงการครอบครัวอุทัย
สวรรค์อบอุ่นใจ ใกล้ชิด
พระธรรม

10,000

โครงการค่ายเยาวชน
อุทัยสวรรค์ร่วมป้องกัน
ท้องไม่พร้อมและยาเสพ
ติด

30,000

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการซ้อมแผนดับ
เพลิงระดับตําบล

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการถวายเทียน
พรรษาประจําปี

20,000

โครงการนวัตกรรมใน
การจัดการขยะให้มีค่า

30,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลในวันปีใหม่

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การดับเพลิงเบื้อง
ต้น

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพและ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสตรี 
Ladies อุทัยสวรรค์

20,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการถวายเทียน
พรรษาประจําปี

20,000

โครงการนวัตกรรมใน
การจัดการขยะให้มีค่า

30,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลในวันปีใหม่

25,000 25,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์

25,000 25,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การดับเพลิงเบื้อง
ต้น

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพและ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสตรี 
Ladies อุทัยสวรรค์

20,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่ากิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  18:11:54 หน้า : 13/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่ากิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

36,120 36,120

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

25,200 25,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

142,800 142,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.อุทัยสวรรค์

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน) สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.อุทัย
สวรรค์

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

โครงการเสริมสร้างสุขผู้
สูงวัยตําบลอุทัยสวรรค์

50,000

โครงการอบรมการดับ
เพลิงเบื้องต้นภายใน
โรงเรียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.อุทัยสวรรค์

16,800 16,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน) สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.อุทัย
สวรรค์

411,600 411,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค์

16,800 16,800

โครงการเสริมสร้างสุขผู้
สูงวัยตําบลอุทัยสวรรค์

50,000

โครงการอบรมการดับ
เพลิงเบื้องต้นภายใน
โรงเรียน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 
หรือจริยธรรมให้แก่
บุคลากร ของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัย
สวรรค์

โครงการอบรมทักษะ
ด้านกีฬาให้แก่เด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการอบรมทําปุย
หมักชีวภาพให้แก่
เกษตรกรในตําบล

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

20,000

โครงการอบรมเพาะ
พันธ์ต้นกล้าป่าไม้พื้นถิ่น

10,000

โครงการอบรมเพื่อต่อ
ต้านยาเสพติดให้กับ
เยาวชนในตําบลอุทัย
สวรรค์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 
หรือจริยธรรมให้แก่
บุคลากร ของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัย
สวรรค์

20,000 20,000

โครงการอบรมทักษะ
ด้านกีฬาให้แก่เด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการอบรมทําปุย
หมักชีวภาพให้แก่
เกษตรกรในตําบล

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

20,000

โครงการอบรมเพาะ
พันธ์ต้นกล้าป่าไม้พื้นถิ่น

10,000

โครงการอบรมเพื่อต่อ
ต้านยาเสพติดให้กับ
เยาวชนในตําบลอุทัย
สวรรค์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องสิทธิและสวัดดิ
การคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการตําบลอุทัย
สวรรค์

10,000

โครงการอบรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

30,000

โครงการอบรมอาสาปศุ
สัตว์

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  18:11:54 หน้า : 19/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องสิทธิและสวัดดิ
การคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการตําบลอุทัย
สวรรค์

10,000

โครงการอบรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

30,000

โครงการอบรมอาสาปศุ
สัตว์

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 190,000 240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,500 12,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 100,000

วัสดุสํารวจ 6,500 6,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 34,000 114,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 240,000 270,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,140,139 1,140,139

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 10,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 
1 ตัว

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 
4 ตัว

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 5 ตัว

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 
จํานวน 1 ตัว (เหล็ก)

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 
จํานวน 1 หลัง

โต๊ะทํางาน จํานวน 2 
ตัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 30,000 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 165,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 
1 ตัว

2,400 2,400

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 
4 ตัว

7,200 7,200

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 5 ตัว

9,000 9,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 
จํานวน 1 ตัว (เหล็ก)

4,800 4,800

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 
จํานวน 1 หลัง

5,500 5,500

โต๊ะทํางาน จํานวน 2 
ตัว

9,600 9,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จํานวน 
1 เครื่อง (ครู ศพด.)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จํานวน 
1 เครื่อง เครื่องละ 
4,300 บาท

4,300

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน  1  
ชุด  (งานแผน) ชุดละ 
17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน  1  
ชุด ชุดละ 17,000 บาท

17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จํานวน 
1 เครื่อง (ครู ศพด.)

4,300 4,300

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จํานวน 
1 เครื่อง เครื่องละ 
4,300 บาท

4,300

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน  1  
ชุด  (งานแผน) ชุดละ 
17,000 บาท

17,000 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน  1  
ชุด ชุดละ 17,000 บาท

17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง

จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 
2 เครื่อง (งาน
ป้องกัน+หัวหน้าฝ่ายฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
จํานวน 1 เครื่อง

ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 
แอมป จํานวน 1 เครื่อง

สว่างไฟฟ้า ไร้สาย 
จํานวน 1 เครื่อง

3,000

สว่านไฟฟ้า มีระบบ
กะแทก จํานวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 7,800 
บาท

7,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง

2,600 2,600

จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 
2 เครื่อง (งาน
ป้องกัน+หัวหน้าฝ่ายฯ)

5,600 5,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 50,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
จํานวน 1 เครื่อง

27,500 27,500

ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 
แอมป จํานวน 1 เครื่อง

4,000 4,000

สว่างไฟฟ้า ไร้สาย 
จํานวน 1 เครื่อง

3,000

สว่านไฟฟ้า มีระบบ
กะแทก จํานวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 7,800 
บาท

7,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร 
จํานวน 4 ตัว (ราคารวม
ค่าติดตั้ง)

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV) แบบ 
Smart Tv ขนาด 40 
นิ้ว ความละเอียดจอ
ภาพ 1920x1080 พิก
เซล จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 13,500 บาท 
(ราคารวมค่าติดตั้ง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. 
บ้านซําขอนแก่น  หมู่ที่ 
๕ จากสี่แยกศาลากลาง 
หมู่บ้าน - นายทอง
อินทร์ ชื่นชม

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร 
จํานวน 4 ตัว (ราคารวม
ค่าติดตั้ง)

32,000 32,000

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV) แบบ 
Smart Tv ขนาด 40 
นิ้ว ความละเอียดจอ
ภาพ 1920x1080 พิก
เซล จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 13,500 บาท 
(ราคารวมค่าติดตั้ง)

27,000 27,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. 
บ้านซําขอนแก่น  หมู่ที่ 
๕ จากสี่แยกศาลากลาง 
หมู่บ้าน - นายทอง
อินทร์ ชื่นชม

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. 
บ้านวังประทุม  หมู่ที่ 9 
สายบ้านนายธวัชชัย  
เพชรบุญมี - ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน

300,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2  
สายบ้านพ่อเรืองพล 
ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

300,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 
๑๑ สายบ้านนายทอง
แดง ทองบ้านทุ่ม -บ้าน
นาง อังคณา โพธิ์ทอง 
ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. 
บ้านวังประทุม  หมู่ที่ 9 
สายบ้านนายธวัชชัย  
เพชรบุญมี - ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน

300,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2  
สายบ้านพ่อเรืองพล 
ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

300,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 
๑๑ สายบ้านนายทอง
แดง ทองบ้านทุ่ม -บ้าน
นาง อังคณา โพธิ์ทอง 
ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ 
๑๒ สายบ้านนางรัตน์
มณี สายหลังวัดศรีอุทัย 
-  โรงสีนายวิชิต  มาตร
แสง ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู จํานวน 2 
ช่วง

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพธิ์ศรีสมพร  
หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนา
เทียม  หอมวัน - นาย
ทองกรม  โคตรประทุม 
ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

106,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ 
๑๒ สายบ้านนางรัตน์
มณี สายหลังวัดศรีอุทัย 
-  โรงสีนายวิชิต  มาตร
แสง ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู จํานวน 2 
ช่วง

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพธิ์ศรีสมพร  
หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนา
เทียม  หอมวัน - นาย
ทองกรม  โคตรประทุม 
ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

106,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 
๑๐ สาย บ้านนายอ้อ 
สอนน้อย - บ้านนายคํา
สอนเกร็ดค้อ ตําบลอุทัย
สวรรค์ อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในบริเวณที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู จํานวน 2 
ช่วง

220,000

โครงการก่อสร้างที่จอด
รถประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัย
สวรรค์ อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 
๑๐ สาย บ้านนายอ้อ 
สอนน้อย - บ้านนายคํา
สอนเกร็ดค้อ ตําบลอุทัย
สวรรค์ อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในบริเวณที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู จํานวน 2 
ช่วง

220,000

โครงการก่อสร้างที่จอด
รถประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลอุทัย
สวรรค์ อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานแสง
อาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
สําหรับระบบประปาหมู่
บ้าน  บ้านหนองด้วง 
หมู่ที่ 3 ตําบลอุทัย
สวรรค์ อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

200,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

โครงการปรับปรุงบ้าน
พักพนักงานส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์

100,000

ค่าถมดิน

โครงการถมดินบริเวณที่
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานแสง
อาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
สําหรับระบบประปาหมู่
บ้าน  บ้านหนองด้วง 
หมู่ที่ 3 ตําบลอุทัย
สวรรค์ อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

200,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

โครงการปรับปรุงบ้าน
พักพนักงานส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุทัยสวรรค์

100,000

ค่าถมดิน

โครงการถมดินบริเวณที่
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  18:11:54 หน้า : 36/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองไพบูลย์ 
หมู่ที่ 7 ตําบลอุทัย
สวรรค์ อําเภอนากลาง - 
บ้านภูเขาวงษ์ หมู่ที่ 5 
ตําบลเทพคีรี อําเภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
โดยทําการขยายผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม และ
เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจร
คอนกรีต ทําการขยาย
ผิวจราจรเดิม

300,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัย 
หมู่ที่ 1 สายบ้านนางบัว
ลี ศรีทาแก - บ้านนาย
สมใจ ชมนาวัง ตําบล
อุทัยสวรรค์ อําเภอ
นากลาง  จังหวัดหนอง
บัวลําภู  โดยการเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต

327,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองไพบูลย์ 
หมู่ที่ 7 ตําบลอุทัย
สวรรค์ อําเภอนากลาง - 
บ้านภูเขาวงษ์ หมู่ที่ 5 
ตําบลเทพคีรี อําเภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
โดยทําการขยายผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม และ
เสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจร
คอนกรีต ทําการขยาย
ผิวจราจรเดิม

300,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัย 
หมู่ที่ 1 สายบ้านนางบัว
ลี ศรีทาแก - บ้านนาย
สมใจ ชมนาวัง ตําบล
อุทัยสวรรค์ อําเภอ
นากลาง  จังหวัดหนอง
บัวลําภู  โดยการเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต

327,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน
บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 
๖ สายบ้านนายเดช  เส
วตวงศ์ -  วัดนาหลวง
นามมงคล  ต.อุทัย
สวรรค์ อ.นากลาง จ
.หนองบัวลําภู โดยทํา
การเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

300,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านหนอง
ด้วง หมู่ที่ 3 ตําบลอุทัย
สวรรค์ อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู 
โดยทําการติดตั้งถัง
กรองสนิมเหล็ก รูปทรง
กระบอก

100,000

โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์บ้านชัย
มงคล หมู่ที่ 8 ตําบล
อุทัยสวรรค์ อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนอง
บัวลําภู

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน
บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 
๖ สายบ้านนายเดช  เส
วตวงศ์ -  วัดนาหลวง
นามมงคล  ต.อุทัย
สวรรค์ อ.นากลาง จ
.หนองบัวลําภู โดยทํา
การเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

300,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านหนอง
ด้วง หมู่ที่ 3 ตําบลอุทัย
สวรรค์ อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู 
โดยทําการติดตั้งถัง
กรองสนิมเหล็ก รูปทรง
กระบอก

100,000

โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์บ้านชัย
มงคล หมู่ที่ 8 ตําบล
อุทัยสวรรค์ อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนอง
บัวลําภู

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
อาฮีน ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

โครงการค่าจ้างประเมิน
ผลความพึงพอใจ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่หมู่บ้านสําหรับ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่สํานักงานกาชาด
จังหวัดหนองบัวลําภู

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
อาฮีน ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

โครงการค่าจ้างประเมิน
ผลความพึงพอใจ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่หมู่บ้านสําหรับ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่สํานักงานกาชาด
จังหวัดหนองบัวลําภู

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดหนอง
บัวลําภู (โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดหนอง
บัวลําภู)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.) โรงเรียนใน
ตําบลอุทัยสวรรค์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดหนอง
บัวลําภู (โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดหนอง
บัวลําภู)

30,000 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.) โรงเรียนใน
ตําบลอุทัยสวรรค์

2,044,000 2,044,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 
สายบ้านนายทองเลื่อน  
พันหนองนาง - ที่นา
นายบุญ  เทพจิตร  
ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

300,000

อุดหนุนสถานศึกษา
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนใน
ตําบลอุทัยสวรรค์

อุดหนุนสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการกีฬาของเด็ก
นักเรียนและเยาวชนใน
ตําบลอุทัยสวรรค์

รวม 11,228,745 80,000 4,153,600 180,000 150,000 2,443,596 1,257,440 386,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงบประมาณให้
แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขานากลาง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 
สายบ้านนายทองเลื่อน  
พันหนองนาง - ที่นา
นายบุญ  เทพจิตร  
ตําบลอุทัยสวรรค์ 
อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู

300,000

อุดหนุนสถานศึกษา
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนใน
ตําบลอุทัยสวรรค์

50,000 50,000

อุดหนุนสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการกีฬาของเด็ก
นักเรียนและเยาวชนใน
ตําบลอุทัยสวรรค์

50,000 50,000

รวม 3,983,459 190,000 15,947,160 40,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

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

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,232,000 2,169,120 2,109,600 2,145,600 0 % 2,145,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 2,853,840 2,794,320 2,830,320 2,830,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,702,371 1,666,647 2,309,280 2,611,610 71.5 % 4,479,036

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 72,988 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินประจําตําแหนง 178,900 167,234 270,000 186,000 0 % 186,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
อําเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวลําภู
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 929,000 698,530 783,264 1,191,140 56.95 % 1,869,528

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 116,105 113,248 97,515 173,000 31.79 % 228,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,999,364 2,645,659 3,460,059 4,269,750 6,870,564
รวมงบบุคลากร 5,916,084 5,499,499 6,254,379 7,100,070 9,700,884

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 200 % 90,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 32,000 56.25 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,520 8,000 10,200 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 5,520 8,000 10,200 92,000 180,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 914,764 1,060,308 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,200,242 0 0 % 0

คาจ้างเหมาในการกําจัดขยะ 0 0 0 178,800 34.23 % 240,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 1,190,960 -96.64 % 40,000

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป (งานสาธารณสุข) 0 0 0 0 100 % 96,000

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) 0 0 0 0 100 % 182,400

คาจ้างเหมาบริการพนักงานท้ายรถขยะ 0 0 0 0 100 % 192,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถ
บรรทุกน้ํา

0 0 0 0 100 % 86,400

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 0 0 0 63,000 71.43 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการเวชกรประจํารถกู้ชีพ-กู้
ภัย

0 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการหนวยกู้ชีพ-กู้ภัย 0 0 0 0 100 % 469,200

คาจ้างเหมาปรับปรุงอินเทอรเน็ตของที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 60,000

คาเชาพื้นที่เวปไซต 0 0 0 0 100 % 7,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมนา 0 0 0 0 100 % 100,000

คาธรรมเนียมและการลงทะเบียนตางๆ 0 0 0 255,000 -100 % 0

คาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิ
เล็คทรอนิกส

0 0 0 7,000 0 % 7,000

คาปรับปรุงดูแลและบริการเวปไซต อบต. 0 0 0 25,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 18,250 82,475 28,765 65,000 -53.85 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบ้าน
และตําบล

21,960 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีครบ
วาระหรือกรณีแทนตําแหนงที่วาง

0 0 0 480,000 0 % 480,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 199,236 115,070 155,888 200,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการ อบต.อุทัยสวรรค ออกหนวย
บริการประชาชน รวมกับจังหวัดหนอง
บัวลําภู หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อความสามัคคี 
ปรองดองสมานฉันทของคนท้องถิ่น 
ประจําปี 2561

0 39,810 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมหมูบ้าน
และตําบล

0 27,869 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน/ตําบล 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 0 9,655 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนท้องถิ่น  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไปตลอดจนบุคลากรของ 
อบต.อุทัยสวรรค

18,900 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของ 
อบต.อุทัยสวรรค

0 0 9,820 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
ให้แกบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค

0 28,428 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ
.ข้อมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 สําหรับบุคลากร
และประชาชนตําบลอุทัยสวรรค

0 0 9,800 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชนทับ
ซ้อนของ อบต.อุทัยสวรรค

0 4,010 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม หรือจริยธรรมให้
แกบุคลากร  ของ อบต.อุทัยสวรรค

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม หรือจริยธรรมให้
แกบุคลากร ของ องคการบริหารสวนตําบล
อุทัยสวรรค

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานสารบรรณ 
ให้แกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
ของ อบต.

0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ของ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น ในการแก้ไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนขององคการบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 16,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 234,103.62 238,859.2 364,819.1 440,000 -65.91 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,407,213.62 1,606,484.2 1,779,334.1 3,120,760 2,511,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 205,290 130,124 135,429 160,000 -50 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 8,741 840 25,000 36 % 34,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,983 19,756 26,947 20,000 50 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 9,060 23,295 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 3,650 5,000 150 % 12,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 239,200 257,900 289,217.92 460,000 -47.83 % 240,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 100 0 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 1,100 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,135 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 20,080 25,585 26,295 40,000 0 % 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 0 100 % 6,500

รวมค่าวัสดุ 482,688 452,366 505,673.92 755,000 528,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 391,341.92 317,540.44 407,977.37 500,000 -20 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,090 8,410 8,015 12,000 -100 % 0

คาบริการโทรศัพท 92,054.96 84,236.47 76,683.69 100,000 -100 % 0

คาบริการไปรษณีย 0 794.8 392 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 493,486.88 410,981.71 493,068.06 617,000 505,000
รวมงบดําเนินงาน 2,388,908.5 2,477,831.91 2,788,276.08 4,584,760 3,724,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 2,400 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้เบาะ 0 0 0 21,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 4,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
0 0 0 13,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 0 0 15,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 5,500 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 11,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ 0 0 0 5,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 17,100 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเต๊นทสนาม ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร สูง 2.50 เมตร 

0 0 119,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 2,800 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ 0 0 27,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน/โต๊ะคอมพิวเตอร 25,400 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 0 0 8,500 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค 0 18,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค 0 0 0 18,000 -100 % 0

คาจัดซื้อถังน้ําคูลเลอร 0 0 0 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมสนาม 0 3,180 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมสนาม ขนาดใบพัด 24 นิ้ว 
อลูมิเนียม แบบสามขา 

0 0 8,700 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 14,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 3,500 
บาท

8,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว 0 0 0 0 100 % 9,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว (เหล็ก) 0 0 0 0 100 % 4,800

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 0 0 0 9,500 -100 % 0
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลาก
จูง พร้อมไมโครโฟนชนิดไร้สาย  จํานวน  1 
 ชุด

13,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 0 0 22,900 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล

0 0 0 16,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาดกําลัง 550 
watt 

0 0 0 15,000 -100 % 0

คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 0 0 0 100,000 -100 % 0

จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร จํานวน 4 ตัว (ราคารวมคาติดตั้ง)

0 0 0 0 100 % 32,000

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart Tv ขนาด 40 นิ้ว ความละเอียดจอ
ภาพ 1920x1080 พิกเซล จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 13,500 บาท (ราคารวมคาติดตั้ง)

0 0 0 0 100 % 27,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อซิ้งคล้างจาน แบบ 2 หลุม จํานวน 
1 ตัว 

0 0 0 4,500 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้กับข้าว ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 4,700 -100 % 0
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คาจัดซื้อตู้เย็นขนาด ๙ คิว จํานวน ๑ 
เครื่อง

0 9,400 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อหม้อต้มน้ําร้อน 0 0 13,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท

11,900 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง 
จํานวน 2 เครื่อง ราคา เครื่องละ 9,500 
บาท

19,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

 คาจัดซื้อเลื่อยยนต ขนาด 12 นิ้ว 0 0 0 9,000 -100 % 0

คาจัดซื้อสวานกระแทกไร้สาย 12 v จํานวน 
1 เครื่อง 

0 0 0 3,500 -100 % 0

คาจัดซื้อสวานไฟฟ้า ขนาดไมต่ํากวา 780 
w จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 13,000 -100 % 0

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 27,500

ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 34,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโต๊ะ 0 0 16,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค 16,000 0 0 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน

48,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet)

15,800 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0 4,300 12,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

0 0 0 12,900 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 
1 เครื่อง (ครู ศพด.)

0 0 0 0 100 % 4,300

คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 3,100 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรอเนกประสงค 0 0 1,400 0 0 % 0

คาจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด ความละเอียดไม
น้อยกวา 2 ล้านพิกเซล ฮารดดิสก
ความจุ 4 TB (รวมคาติดตั้ง) จํานวน 16 ตัว

0 0 0 100,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  
1  ชุด  (งานแผน) ชุดละ 17,000 บาท

0 0 0 0 100 % 17,000

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่อง (งานป้องกัน+หัวหน้า
ฝ่ายฯ)

0 0 0 0 100 % 5,600

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 0 0 16,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0 0 4,300 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 52,529.49 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 40,000 25 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 230,629.49 34,880 268,100 466,800 181,200
รวมงบลงทุน 230,629.49 34,880 268,100 466,800 181,200

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการคาจ้างประเมินผลความพึงพอใจ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,535,621.99 8,012,210.91 9,310,755.08 12,151,630 13,626,084
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 699,420 580,523 603,694 744,690 13.73 % 846,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 15,000 60 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 38,500 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 238,560 229,460 264,660 284,520 6.5 % 303,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 320,520 305,250 394,520 484,536 4.93 % 508,416
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 22,000 34,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,324,500 1,175,733 1,338,874 1,618,746 1,772,376
รวมงบบุคลากร 1,324,500 1,175,733 1,338,874 1,618,746 1,772,376

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

28,350 34,200 89,450 205,000 -12.2 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,470 13,200 12,900 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 40,820 47,400 102,350 225,000 200,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 65,645 130,346 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 126,002 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 0 0 0 21,600 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมนา 0 0 0 0 100 % 40,000

คาธรรมเนียมและการลงทะเบียนตางๆ 0 0 0 80,000 -100 % 0

จ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 0 100 % 86,400
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 38,400 26,580 0 50,000 -20 % 40,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
0 0 36,950 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,400 17,500 11,700 28,400 40.85 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 116,445 174,426 174,652 190,000 216,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,499 51,387 45,990 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 22,650 20,950 19,750 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 52,149 72,337 65,740 90,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 3,660 4,082 2,829 10,000 50 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,660 4,082 2,829 10,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 213,074 298,245 345,571 515,000 521,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 2,400

วันที่พิมพ : 17/8/2563  18:10:25 หน้า : 14/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว 0 0 0 0 100 % 7,200

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 2,400 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 0 5,500 5,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก 0 6,500 15,800 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ จํานวน 1 หลัง 0 0 0 0 100 % 5,500

โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว 0 0 0 0 100 % 9,600

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)

0 0 7,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรอเนกประสงค 0 0 1,400 0 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,300 30,500 2,400 27,300
รวมงบลงทุน 0 16,300 30,500 2,400 27,300

รวมงานบริหารงานคลัง 1,537,574 1,490,278 1,714,945 2,136,146 2,321,076
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,073,195.99 9,502,488.91 11,025,700.08 14,287,776 15,947,160
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 262,500 262,470 305,152 328,200 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 3,360 3,080 3,360 3,360 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 68,110 0 47,000 118,440 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 14,000 0 10,000 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 347,970 265,550 365,512 474,000 0
รวมงบบุคลากร 347,970 265,550 365,512 474,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 45,600 52,800 53,000 -5.66 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 45,600 52,800 53,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซ้อมแผนดับเพลิงระดับตําบล 0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 58,497 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลในวันปีใหม

0 0 0 15,000 66.67 % 25,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม

0 8,537 14,924 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลวันสงกรานต

0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต

0 9,936 14,904 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 0 92,400 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิง
เบื้องต้น

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นภายใน
โรงเรียน

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 58,497 18,473 29,828 107,400 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 19,200 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 28,000 4,980 0 0 0 % 0
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 99,430 57,600 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 28,000 24,180 99,430 57,600 0
รวมงบดําเนินงาน 86,497 88,253 182,058 218,000 160,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดัน (แรงดันไมน้อย
กวา  112  บาร)

11,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อกระจกโค้งมน  ขนาด  24  นิ้ว 21,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,600 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 32,600 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 30,000 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนงบประมาณให้แกศูนยเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 30,000 30,000 -100 % 0
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อุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู 
(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลําภู)

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 497,067 353,803 577,570 722,000 190,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิง
เบื้องต้น

19,805 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,805 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 19,805 0 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําดับเพลิงแบบสะพายหลัง 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 
.-บาท

13,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 13,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 13,000 0 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 32,805 0 0 0 0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 529,872 353,803 577,570 722,000 190,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 296,760 288,610 337,170 362,640 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 180,000 155,300 194,760 206,520 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 476,760 443,910 531,930 569,160 0
รวมงบบุคลากร 476,760 443,910 531,930 569,160 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 476,760 443,910 531,930 569,160 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 649,187 633,060 738,070 808,686 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 209,400 100,920 194,400 224,418 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 23,267 15,800 33,000 36,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 881,854 749,780 965,470 1,069,104 0
รวมงบบุคลากร 881,854 749,780 965,470 1,069,104 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,740 4,200 4,200 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,740 4,200 4,200 15,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 53,100 0 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด 
ศพด. องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

0 0 0 0 100 % 36,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

0 0 0 0 100 % 25,200

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

0 0 0 125,800 13.51 % 142,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

0 0 0 83,620 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

0 0 0 0 100 % 16,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

0 0 0 362,600 13.51 % 411,600

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค

0 401,800 403,300 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

0 0 0 0 100 % 16,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.อุทัยสวรรค

0 0 58,760 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน)

200,600 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลอุทัยสวรรค

0 139,400 144,500 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

525,100 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 778,800 541,200 606,560 602,020 649,320
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 1,007,246.14 1,004,345.04 1,094,285.18 1,119,061 1.88 % 1,140,139

รวมค่าวัสดุ 1,007,246.14 1,004,345.04 1,094,285.18 1,119,061 1,140,139
รวมงบดําเนินงาน 1,789,786.14 1,549,745.04 1,705,045.18 1,736,081 1,789,459
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,176,000 2,252,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 2,172,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.)

0 0 0 2,040,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.) โรงเรียนในตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 0 100 % 2,044,000

อุดหนุนสถานศึกษาโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 120,000 -58.33 % 50,000

อุดหนุนสถานศึกษาโครงการเสริมสร้าง
ทักษะการกีฬาของเด็กนักเรียนและเยาวชน
ในตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 2,176,000 2,252,000 2,172,000 2,210,000 2,144,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,176,000 2,252,000 2,172,000 2,210,000 2,144,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,847,640.14 4,551,525.04 4,842,515.18 5,015,185 3,933,459
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 35,740 37,395 50,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 37,597 0 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 37,597 35,740 37,395 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 37,597 35,740 37,395 50,000 50,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 37,597 35,740 37,395 50,000 50,000
รวมแผนงานการศึกษา 5,361,997.14 5,031,175.04 5,411,840.18 5,634,345 3,983,459

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 6,000 0 % 6,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 34,240 50,000 0 % 50,000

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

0 12,170 0 0 0 % 0

โครงการนวัตกรรมในการจัดการขยะให้มี
คา

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมคัดแยกขยะชุมชน 0 26,874 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคัดแยกขยะในชุมชน 0 0 29,600 0 0 % 0

โครงการอบรมอาสาปศุสัตว 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 39,044 63,840 86,000 106,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 15,700 30,000 29,540 50,000 -40 % 30,000

วัสดุอื่น 0 5,595 13,900 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 15,700 35,595 43,440 60,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 15,700 74,639 107,280 146,000 146,000

วันที่พิมพ : 17/8/2563  18:10:25 หน้า : 26/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนงบประมาณให้แกหมูบ้านสําหรับ
ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 240,000

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้กับ
หมูบ้านในเขตพื้นที่ตําบลอุทัยสวรรค

0 0 240,000 240,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 240,000 240,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0 240,000 240,000 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 65,700 74,639 347,280 386,000 386,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 65,700 74,639 347,280 386,000 386,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 611,340 597,460 692,460 752,040 6.64 % 801,960

เงินประจําตําแหนง 42,000 35,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 130,320 124,850 142,440 150,362 6.06 % 159,480

วันที่พิมพ : 17/8/2563  18:10:25 หน้า : 27/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 19,350 16,980 22,268 7.78 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 807,660 776,660 893,880 966,670 1,027,440
รวมงบบุคลากร 807,660 776,660 893,880 966,670 1,027,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 65,878 144,000 -44.44 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 65,878 144,000 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 28,068 24,236 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 58,300 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 2,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 0 100 % 30,000

คาธรรมเนียมและการลงทะเบียนตางๆ 0 0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 31,152 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 18,554 43,128 30,000 0 % 30,000

โครงการแกอยางมีคุณคา ชราอยางสม
ศักดิ์ศรี

0 50,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 4,970 4,700 112.77 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 59,220 92,790 106,398 86,700 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,733 10,908 6,800 10,932 -8.53 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 2,000 400 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 8,350 6,910 3,950 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 18,083 17,818 10,750 22,932 30,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 380 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 380 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 77,303 110,608 183,406 258,632 210,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 1,800 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ระดับ 1-2 0 0 0 1,800 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 1 ตัว 0 1,600 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง 
ทําลายครั้งละ 10 แผน

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้โชวกระจกวัสดุอลูมิเนียม 0 0 0 5,500 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานทึบ 0 0 5,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร พร้อมเก้าอี้ 0 0 0 4,800 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 4,700 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 0 0 0 4,800 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง  จํานวน 4 เครื่อง 0 4,400 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดรับแขก 0 0 14,850 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น  จํานวน 1 ตู้ 0 8,690 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 1 ชุด 

0 0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 0 4,300 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับเก็บงาน
เอกสารทั่วไป

0 0 0 3,200 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรอเนกประสงค 0 0 1,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,500 14,690 21,750 61,400 0
รวมงบลงทุน 22,500 14,690 21,750 61,400 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนงบประมาณให้แกสํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนงบประมาณให้แกสํานักงานกาชาด
จังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 907,463 901,958 1,099,036 1,306,702 1,257,440
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน

0 0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 20,000 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 907,463 901,958 1,119,036 1,306,702 1,257,440

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 362,820 347,980 406,360 462,280 75.7 % 812,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 38,500 38,525 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 271,340 240,240 414,360 636,708 5.43 % 671,256
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 52,000 44,000 68,775 107,244 11.89 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 728,160 670,720 928,020 1,272,232 1,645,496
รวมงบบุคลากร 728,160 670,720 928,020 1,272,232 1,645,496

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,970 4,200 4,200 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 3,970 4,200 4,200 5,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 130,648 121,231.09 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 96,960 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 181,600 -88.99 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 90,280 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 0 0 0 0 100 % 96,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 0 100 % 30,000

คาธรรมเนียมและการลงทะเบียนตางๆ 0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,680 8,540 6,460 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,300 30,597 9,360 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 135,628 160,368.09 112,780 381,880 206,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,460 19,910 6,330 25,000 0 % 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 116,337 46,485 79,449 80,000 0 % 80,000

วัสดุกอสร้าง 18,513 45,150 40,455 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 5,800 4,550 11,470 20,000 0 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 7,400 0 0 % 0

วัสดุอื่น 5,825 0 4,980 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 156,935 116,095 150,084 240,000 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 1,044 762 424 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,044 762 424 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 297,577 281,425.09 267,488 631,880 466,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางาน 0 0 4,800 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด  16  นิ้ว 0 4,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบล้อหมุน 0 0 5,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า 0 0 3,800 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเครืองเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 
9 นิ้ว

0 0 6,500 0 0 % 0

สวางไฟฟ้า ไร้สาย จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 3,000

สวานไฟฟ้า มีระบบกะแทก จํานวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 7,800 บาท

0 0 0 0 100 % 7,800

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค 0 0 16,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ 0 0 16,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

0 0 8,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 
1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท

0 0 0 0 100 % 4,300

คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรอเนกประสงค 0 0 1,400 0 0 % 0

คาจัดซื้อจอภาพ LED ขนาดไมน้อยวา 19 
นิ้ว 

0 0 2,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  
1  ชุด ชุดละ 17,000 บาท

0 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 4,400 64,900 0 32,100
รวมงบลงทุน 0 4,400 64,900 0 32,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,025,737 956,545.09 1,260,408 1,904,112 2,143,596
งานไฟฟ้าถนน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,095,233.28 583,653.97 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 1,313,758.84 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

อุดหนุนงบประมาณให้แกการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจายเป็นคาขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนสวรรค 
หมูที่ 4 สายบ้านนายทองเลื่อน  พันหนอง
นาง - ที่นานายบุญ  เทพจิตร  ตําบลอุทัย
สวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 0 100 % 300,000

อุดหนุนงบประมาณให้แกการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจายเป็นคาขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนสวาท 
หมูที่ 2 สายบ้านโนนสวาท - บ้านวังประทุม 
หมูที่ 9 

0 0 0 300,000 -100 % 0

อุดหนุนงบประมาณให้แกการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจายเป็นคาขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ํา เพื่อการเกษตรบ้านโนน
สวรรค หมูที่ 4 สายบ้านพอสมัย  เกษสวน
จิต ไปเชื่อมตอบ้านชัยมงคล

0 0 0 300,000 -100 % 0

อุดหนุนงบประมาณให้แกการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจายเป็นคาขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการเกษตร บ้านทา
อุทัย หมูที่ 1 สายวัดผาถ้ําฆ้อง - วัดผาผึ้ง 

0 0 0 150,000 -100 % 0
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อุดหนุนงบประมาณให้แกการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจายเป็นคาขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ําเพื่อการอยูอาศัย บ้านทา
อุทัย หมูที่ 1 สํานักสงฆคุ้มทุงโสภา

0 0 0 150,000 -100 % 0

อุดหนุนงบประมาณให้แกการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อจายเป็นคาติดตั้ง
ไฟฟ้าสองสวางสาธารณะภายในหมูบ้าน
ห้วยนาหลวง หมูที่ 6

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,095,233.28 583,653.97 1,313,758.84 1,000,000 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,095,233.28 583,653.97 1,313,758.84 1,000,000 300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,095,233.28 583,653.97 1,313,758.84 1,000,000 300,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,120,970.28 1,540,199.06 2,574,166.84 2,904,112 2,443,596
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการแกอยางมีคุณคา ชราอยางมี
ศักดิ์ศรี

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการครอบครัวเปี่ยมสุขยุค 4 G 0 30,000 0 10,000 -100 % 0

โครงการครอบครัวอุทัยสวรรคอบอุนใจ 
ใกล้ชิดพระธรรม

30,000 0 0 0 100 % 10,000

โครงการคายเยาวชนอุทัยสวรรครวม
ป้องกันท้องไมพร้อมและยาเสพติด

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ 

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างงานสร้างราย
ได้ 

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุมอาชีพตัด
เย็บผ้า

0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุมอาชีพ
ตางๆ

30,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระผู้พิการตําบล
อุทัยสวรรค

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิดคา
นิยมไทย

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีตําบลอุทัย
สวรรค 

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพและสง
เสริมความเข้มแข็งอยางยั่งยืน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตําบลอุทัยสวรรค

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี Ladies 
อุทัยสวรรค

0 0 10,000 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี Ladies 
อุทัยสวรรค เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลอุทัย
สวรรค

0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการล้อมรัก ร้อยดวงใจ ครอบครัว
อบอุนใจ หางไกลปัญหาสังคม

0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างสุขผู้สูงวัยตําบลอุทัย
สวรรค

0 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและ
กฏหมายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตําบล
อุทัยสวรรค

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัด
ดิการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตําบล
อุทัยสวรรค

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอุทัยสวรรคอาสาสร้างสุขผู้สูงวัย
และคนพิการตําบลตําบลอุทัยสวรรค

30,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 130,000 60,000 130,000 110,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 130,000 60,000 130,000 110,000 150,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 130,000 60,000 130,000 110,000 150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000 60,000 130,000 110,000 150,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เข้ารวมโครการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุน
ไอรัก" ประจําปี 2561 จังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 8,100 0 0 % 0

เข้ารวมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษํตริย ในการเสริมสร้างความรัก
สามัคคีและสงเสริมอัตลักษณ

0 0 21,100 0 0 % 0

เข้ารวมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ในการเสริมสร้างความรัก
สามัคคีและสงเสริมอัตลักษณชุมชน

0 0 0 45,000 -100 % 0

โครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ 65,454 0 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด "อุทัย
สวรรคเกมส"

0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬาประชาชน "อุทัย
สวรรคเกมส"

99,783 0 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาให้แกเด็ก
และเยาวชน

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

โครงการอบรมเพื่อตอต้านยาเสพติดให้กับ
เยาวชนในตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการอบรมเพื่อตอต้านยาเสพติดให้แก
เยาวชนในตําบลอุทัยสวรรค

0 0 20,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 165,237 0 69,200 245,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 165,237 0 69,200 245,000 140,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 165,237 0 69,200 245,000 140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการถวายเทียนพรรษาประจําปี 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (โครงการ
เข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบถวายพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

103,280 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 103,280 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 103,280 0 0 20,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 103,280 0 0 20,000 20,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําด้านการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 20,000 20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 20,000 20,000 20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 268,517 0 89,200 285,000 180,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติด
ตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อม
การกอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน 
บ้านหนองด้วง หมูที่ 3

0 0 0 300,000 -100 % 0

คาถมดิน

โครงการถมดินบริเวณที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

25,000 198,000 0 0 0 % 0

โครงการถมดินบริเวณที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 0 100 % 100,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

249,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานสวน
ตําบล องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการปรับปรุงเสาธงชาติและปรับ
ปรุงบริเวณด้านหน้าที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลอุทัยสวรรค

40,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอพัก 
คสล. บ้านซําขอนแกน  หมูที่ ๕ จากสี่แยก
ศาลากลาง หมูบ้าน - นายทองอินทร ชื่นชม

0 0 0 0 100 % 300,000

กอสร้างทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอพัก 
คสล. บ้านวังประทุม  หมูที่ 9 สายบ้านนาย
ธวัชชัย  เพชรบุญมี - ศาลาประชาคมหมู
บ้าน

0 0 0 0 100 % 300,000

กอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสวาท หมูที่ 2  สายบ้านพอเรือง
พล ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมูที่ ๑๑ สายบ้านนาย
ทองแดง ทองบ้านทุม -บ้านนาง อังคณา 
โพธิ์ทอง ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 0 100 % 200,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนสวาท  หมูที่  2  สายวัดโขลงช้าง
ป่า

174,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านวังประทุม  หมูที่  9  สายจากสระน้ํา
หนองด้วง - หน้าบ้านนายสมร  เลขตระโก

173,900 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองด้วง  หมูที่  3    สายไปอางเก็บ
น้ําห้วยนาหลวงตอนบน

173,900 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยนาหลวง หมูที่  6  สายบ้านนาง
อนงค  แสงเหลา-บ้านนายปฐพี  ภูนาสอน

58,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยนาหลวง หมูที่  6  สายบ้านพอ
เรียงชัย - บ้านนายสวาง  โพธิผล

115,900 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซําขอนแกน หมูที่ 5 สายบ้านครูวิรุฬ - 
วัดบ้านซําขอนแกน

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทาอุทัยหมูที่ 1 จํานวน 2 ชวงสายบ้าน
นายคําปุน ขันแข็ง -บ้านนางทองหยาด 
แพงศรี -บ้านนายชาย แก้วโสภา

0 300,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทาอุทัยเหนือ หมูที่ 12 สายบ้านนางสม
หญิง  กอแก้ว - บ้านนายจรัญ  ทํานาเมือง

0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทาอุทัยเหนือ หมูที่ ๑๒ สายบ้านนาง
รัตนมณี สายหลังวัดศรีอุทัย -  โรงสีนาย
วิชิต  มาตรแสง ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 
ชวง

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสวรรค หมูที่ 4 สายทิศใต้จากบ้าน
พอสมชายดอนปราบ - สามแยกถนนทาง
หลวงชนบท(ภูพระโนนผักหวาน)

0 350,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพธิ์ศรีสมพร  
หมูที่ ๑๑ สายบ้านนาเทียม  หอมวัน - นาย
ทองกรม  โคตรประทุม ตําบลอุทัยสวรรค 
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 0 100 % 106,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังประทุม หมูที่ 9 สายบ้านนายปรีชา 
วันธงชัย  -บ้านนายพิมพ บทไทสง

0 300,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกุงศรี หมูที่ 10 สายหน้าวัดหนอง
กุงศรี - บ้านนายคูณ - บ้านนายอ้อ  สอน
น้อย

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกุงศรี หมูที่ ๑๐ สาย บ้านนายอ้อ 
สอนน้อย - บ้านนายคําสอนเกร็ดค้อ ตําบล
อุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนอง
บัวลําภู

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองด้วง หมูที่ 3 สายบ้านนายสม
ศักดิ์  ศรีทอง - บ้านนายเพชร  ดอนโคตร

0 0 118,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองด้วง หมูที่ 3 สายไปอางเก็บน้ํา
ลําห้วยนาหลวงตอนบน

0 0 152,600 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยนาหลวง หมูที่ 6 สายบ้านนายคํา
สันต  ประเสริฐผล - บ้านนายสมจิตร  สม
ทาสุวรรณ

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณที่ทําการ อบต.อุทัยสวรรค

0 0 0 230,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู จํานวน 2 ชวง

0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการกอสร้างทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  พร้อมบอพัก  บ้านทาอุทัย  หมู
ที่  1 สายบ้านนายสายัญ  พิมพดี  - ที่นา
นางบัวลํา  อัมพวา

192,215 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบอพัก คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านทาอุทัยเหนือ หมูที่ 12 สายบ้าน
นางประเทือง ดอนคุณศรี - นายพิชัย ธิมา
ทา

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างที่จอดรถประจําองคการ
บริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานแสง
อาทิตย (โซลาเซลล) สําหรับระบบประปา
หมูบ้าน  บ้านหนองด้วง หมูที่ 3 ตําบลอุทัย
สวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างรั้วที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลอุทัยสวรรค

300,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

150,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างโรงจอดรถประจําที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

199,000 0 0 0 0 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) 0 0 0 59,360 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขยายเขตถนนพร้อมลงหินคลุก
ถนนสายบ้านซําขอนแกน หมูที่ 5 -บ้านวัง
ประทุม หมูที่ 9

0 396,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ทาง
เข้าด้านหน้าที่ทําการ

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารโรงจอดรถ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริม
ผิวแอสฟัลทติกคอนกรีตบ้านวังประทุม หมู
ที่ 9 สายหลักหมูบ้านวังประทุม (บ้านนาย
สมร เลขตะโก - บ้านนายสุพจน บําเพ็ญศิล

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการเสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต บ้าน
ชัยมงคล หมูที่ 8 สายศาลากลางบ้าน - 
บ้านนางติ๋ม นามรักษ - บ้านนายนิคม อิน
ทฤชัย

0 0 0 138,400 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองไพบูลย หมูที่ 7 ตําบลอุทัย
สวรรค อําเภอนากลาง - บ้านภูเขาวงษ หมู
ที่ 5 ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลําภู โดยทําการขยายผิวจราจร
คอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม และเสริมผิวแอสฟัลทติก
คอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีต ทําการ
ขยายผิวจราจรเดิม

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านทาอุทัย หมูที่ 1 สาย
บ้านนางบัวลี ศรีทาแก - บ้านนายสมใจ ชม
นาวัง ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง  
จังหวัดหนองบัวลําภู  โดยการเสริมผิวแอ
สฟัลทติก คอนกรีต

0 0 0 0 100 % 327,600

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน
บ้านห้วยนาหลวง หมูที่ ๖ สายบ้านนายเดช 
 เสวตวงศ -  วัดนาหลวงนามมงคล  ต.อุทัย
สวรรค อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู โดยทํา
การเสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
บ้านชัยมงคล  หมูที่  8  สายบ้านชัยมงคล - 
ป่าสาธารณะบ๊ะออนซอน

200,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองไพบูลย หมูที่ 7 สายดอนตาปู่

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองไพบูลย หมูที่ 7 สายไรพอสุมิตร

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองไพบูลย หมูที่ 7 สายหน้าวัดภู
ถ้วยทอง

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
โดยทําการลงหินคลุก บ้านโนนสวรรค หมูที่ 
4 จํานวน 3 สาย (1)โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรโดยทําการลงหินคลุก 
สายบ้านนายสมัย  เกษสวนจิตร - ที่นานาง
อุตสา  ภูแผลงทอง (2)โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยทําการลงหิน
คลุก สายที่นานายคูรู  ตอแก้ว (3)โครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยทํา
การลงหินคลุก สายที่นานายบุญเลี้ยง  เทพ
จิตร

0 0 323,400 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
โดยการลงหินคลุกบ้านทาอุทัย จํานวน 2 
สาย (1)  สายบ้านพอชาย - สํานักสงฆถ้ํา
พระ (2) สายจากบ้านนายประวิตร  แพง
น้อย - บ้านนายวีระศักดิ์  แก้วโสภา

0 0 62,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโพธิ์
ศรีสมพร หมูที่ 11 - ป่าสาธารณะประโยชน 
(บ๊ะออนซอน)

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน
หนองด้วง หมูที่ 3 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยทําการ
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงคบ้าน
ชัยมงคล หมูที่ 8 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงศูนยอาฮีน ตําบลอุทัย
สวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

0 0 0 0 100 % 100,000

งานซอมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองด้วง หมูที่ 3 สายบ้านนาง
หนูจันทร  สืบพิมาย - บ้านนายเยี่ยม  ศรี
โท

0 0 20,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,050,915 1,544,000 976,000 3,027,760 4,153,600
รวมงบลงทุน 2,050,915 1,544,000 976,000 3,027,760 4,153,600

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,050,915 1,544,000 976,000 3,027,760 4,153,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,050,915 1,544,000 976,000 3,027,760 4,153,600
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเกษตรอินทรียแบบวิถีพอเพียง 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมความรู้ให้แกเกษตรตําบล
อุทัยสวรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมทําปุยหมักชีวภาพให้แก
เกษตรกรในตําบล

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 80,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 80,000 20,000
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการบริหารจัดการน้ําตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน) 
ขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 4,920 5,000 5,000 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,240 26,475 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 19,916 20,000 -50 % 10,000

โครงการอบรมเพาะพันธต้นกล้าป่าไม้พื้น
ถิ่น

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการอบรมอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

0 0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 33,160 31,475 44,916 150,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 33,160 31,475 44,916 150,000 60,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 33,160 31,475 44,916 150,000 60,000
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รวมแผนงานการเกษตร 33,160 31,475 44,916 230,000 80,000
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 117,008 105,952 119,216 175,429 2.61 % 180,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 4,464 61,927 -88.21 % 7,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,716,000 6,040,500 6,634,900 7,491,600 4.29 % 7,813,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,732,800 1,941,600 2,076,800 2,592,000 -3.7 % 2,496,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 120,000 120,000 116,500 150,000 0 % 150,000

สํารองจาย 37,628.5 28,976.3 0 266,349 -26.32 % 196,245

รายจายตามข้อผูกพัน 99,576 99,846 0 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 99,900 0 0 % 0

โครงการดําเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลอุทัยสวรรค

0 0 0 125,000 0 % 125,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

175,000 185,000 195,000 214,000 -1.4 % 211,000

รวมงบกลาง 7,998,012.5 8,521,874.3 9,246,780 11,106,305 11,228,745
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รวมงบกลาง 7,998,012.5 8,521,874.3 9,246,780 11,106,305 11,228,745
รวมงบกลาง 7,998,012.5 8,521,874.3 9,246,780 11,106,305 11,228,745

รวมแผนงานงบกลาง 7,998,012.5 8,521,874.3 9,246,780 11,106,305 11,228,745
รวมทุกแผนงาน 29,539,802.91 27,561,612.31 31,542,489.1 40,000,000 40,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

อําเภอ นากลาง   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,626,084 บาท

งบบุคลากร รวม 9,700,884 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,830,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือนเป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
นายก
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท
/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,145,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  11,220  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เงินคา
ตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 9,180  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เงินคาตอบแทนราย
เดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  อัตราๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เงินคาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 7,200
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,870,564 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,479,036 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําป  14  อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1)ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (2)รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  (3)หัวหน้าสํานักปลัด (4)หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 (5)นักทรัพยากรบุคคล (6)นักวิชาการศึกษา (7)นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (8)นิติกร (9)นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน (10)ครู คศ.1 จํานวน 3 อัตรา (11)เจ้าพนักงานธุรการ (12
)เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 25423.จํานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากําลังสามป (ป
งบประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ
กลาง  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  84,000  บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในอัตราเดือนละ
2,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน เป็นเงิน  84,000  บาท
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
(3) หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(4) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,869,528 บาท

(1)เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,113,528
 บาท ได้แก
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานขับรถยนต (รถยนตสวนกลาง)    จํานวน 1 อัตรา
3.พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกขยะ)    จํานวน 1 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต (รถรับสงเด็กเล็ก)    จํานวน 1 อัตรา
5.พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกน้ํา)    จํานวน 1 อัตรา
6.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
7.ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา
8.ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
(2)เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 7
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 756,000 บาท ได้แก
1.คนงานทั่วไป    จํานวน 6 อัตรา
2.ภารโรง     จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

วันที่พิมพ : 31/8/2563  19:22:56 หน้า : 7/121



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 228,000 บาท

(1)เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท
(2)เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 3,724,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาตรวจคํา
ตอบ เป็นเเงิน 30,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น เป็น
เงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 2,511,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาในการกําจัดขยะ จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน คากําจัด
ขยะ คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผย
แพร คาเบี้ยประกัน คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใช้จายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจัดทําป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป (งานสาธารณสุข) จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทั่วไป (งานสาธารณสุข) จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 182,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 2
 อัตรา
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการพนักงานท้ายรถขยะ จํานวน 192,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานท้ายรถขยะ จํานวน 2
 อัตรา
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถบรรทุกน้ํา จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถบรรทุก
น้ํา จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการเวชกรประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเวชกรประจํารถกู้ชีพ -กู้
ภัย จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการหนวยกู้ชีพ-กู้ภัย จํานวน 469,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการหนวยกู้ชีพ - กู้ภัย จํานวน 5
 อัตรา
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13
 กันยายน 2560 เรื่อง การเชาและการจ้างเหมาบริการที่มีความจํา
เป็นตอเนื่อง
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คาเชาพื้นที่เวปไซต จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เวปไซต
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา จํานวน 300,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล
คทรอนิกส
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการสําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค๋์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือตรวจราชการ และคาใช้จายในการจัด
ประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อจายเป็นคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค๋์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นในกรณีครบวาระหรือกรณีแทนตําแหนงที่วาง

จํานวน 480,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีครบวาระหรือกรณีแทนตําแหนงที่
วางตามที่กฎหมายกําหนด  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัด
สถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาสิ่ง
พิมพ คาเชาอุปกรณตางๆ  คาป้ายโครงการป้ายประชา
สัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2)ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 35,000 บาท

-เพือจายเป็นเงินคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พาน
พุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุเสาวรีย หรือใช้ในการจัด
งานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ 
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการอบรมคุณธรรม หรือจริยธรรมให้แกบุคลากร ของ องคการ
บริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม หรือจริยธรรมให้แกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  และ
ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององค
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559.
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 72 ลําดับ
ที่ 12)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 528,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลก สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิ
เชน รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  ไมโครโฟน ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง และประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 12,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และประเภทอุปกรณประกอบและ
อะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลม
กรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร
รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้าง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุง รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปก และสัตวน้ํา วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
เขียนภาพ กล้องและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม
 เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง ราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้. รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card)Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Car
d) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
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วัสดุสํารวจ จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง รายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน บันได
อลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 505,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเตอรเน็ต  รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คา
วิทยุสื่อสาร  คาวิทยุติดตามตัว  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 181,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 181,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว ตัวละ 1,800
 บาท 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว (เหล็ก) จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว (เหล็ก)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 4 ตัว (ราคารวมคาติดตั้ง)

จํานวน 32,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 4 ตัว 4 ตัว 
(ราคารวมคาติดตั้ง)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่  19  ลําดับที่ 3  )

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart Tv ขนาด 40 นิ้ว 
ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 13,500 บาท (ราคารวมคาติดตั้ง)

จํานวน 27,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว ความละเอียดจอ
ภาพ 1920x1080 พิกเซล จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 13,500
 บาท (ราคารวมคาติดตั้ง) 
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2562(ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 หน้าที่ 19   ลําดับที่ 5  )

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 27,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5
 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2562 (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 66 )

ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 4,000 บาท

-เพื์อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป จํานวน 1
 เครื่อง
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2562 (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลําดับที่ 63 )
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง (ครู ศพด.)

จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง (ครู ศพด.)
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ป 2563

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน  1  ชุด  (งานแผน) ชุดละ 17,000 บาท

จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด (งาน
แผน) ชุดละ 17,000 บาท
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ป 2563

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง (งาน
ป้องกัน+หัวหน้าฝ่ายฯ)

จํานวน 5,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง (งานป้องกัน+หัวหน้าฝ่ายฯ)
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ป 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการคาจ้างประเมินผลความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว141
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แกข้า
ราชการ พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 2,321,076 บาท
งบบุคลากร รวม 1,772,376 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,772,376 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 846,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล (กองคลัง) จํานวน 3  อัตรา  จํานวน 12
  เดือน  ดังนี้
 (1) ผู้อํานวยการกองคลัง   (2) นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (3) เจ้า
พนักงานพัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
จํานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) เงินเพิ่มการครองชีพเจ้าพนักงานพัสดุ ในอัตราเดือนละ 2,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
จํานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
3.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 303,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แกลูกจ้างประจํา ตําแหนง นัก
วิชาการการคลัง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และประกาศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)จํานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ของ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 508,416 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ได้แก  (1) ผู้ชวยนักวิชาการเงินและ
บัญชี  (2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (3) ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3.จํานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ได้แก  (1) ผู้ชวยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้  (2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)
4.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 521,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น เป็น
เงิน 30,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอ
สร้าง เป็นเงิน 150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 216,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

-- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผย
แพร คาเบี้ยประกัน คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใช้จายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจัดทําป้ายไวนิล ฯลฯ 
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา จํานวน 300,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

จ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา (7200x12=86,400)
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 31/8/2563  19:22:56 หน้า : 35/121



ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลก สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
เขียนภาพ กล้องและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม
 เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯล
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง ราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้. รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 27,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว จํานวน 7,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ จํานวน 1 หลัง
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2562 

โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว จํานวน 9,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ป 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่องหลัดเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

วันที่พิมพ : 31/8/2563  19:22:56 หน้า : 40/121



ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการซ้อมแผนดับเพลิงระดับตําบล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโครงการซ้อมแผน
ดับเพลิงระดับตําบลแกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  และ
ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 62   ลําดับที่ 9   

วันที่พิมพ : 31/8/2563  19:22:56 หน้า : 41/121



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลในวันปใหม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลในวันปใหม ให้กับประชาชนและ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม    คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 61   ลําดับที่ 2   
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวัน
สงกรานต

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลในวันสงกรานต ให้กับประชาชน
และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม    คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 61   ลําดับที่ 3   
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การดับเพลิงเบื้องต้นให้แกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  และ
ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  61   ลําดับที่  7   )
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โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นภายในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการดับเพลิง
เบื้องต้นภายในโรงเรียนให้แกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  และ
ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 62   ลําดับที่ 10 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
หนองบัวลําภู (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
หนองบัวลําภู)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดดนุนงบประมาณให้แกศูนยอํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู (โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562  หน้าที่ 5  ลําดับ
ที่ 1 )
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,933,459 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,789,459 บาท
ค่าใช้สอย รวม 649,320 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คากิกรรม
พัฒนาผู้เรียน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

จํานวน 36,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิกรรมพัฒนาผู้เรียน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.อุทัยสวรรค (เด็กเล็ก 3-5 ป 84 คน อัตราจัดสรร 430
 บาท/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน6ท้องถิ่น  พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562
  หน้าที่ 4 ลําดับที่ 4 )
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

จํานวน 25,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.อุทัยสวรรค (เด็กเล็ก 3-5 ป 84 คน อัตราจัดสรร 300
 บาท/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน6ท้องถิ่น  พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562
  หน้าที่ 4 ลําดับที่ 3 )
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

จํานวน 142,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.อุทัยสวรรค (เด็กเล็ก 2-5 ป 84 คน อัตราจัดสรร 1,700
 บาท/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน6ท้องถิ่น  พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 65 ลําดับที่ 1 )
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

จํานวน 16,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค (เด็กเล็ก 3-5 ป 84 คน อัตราจัดสรร 200 บาท/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน6ท้องถิ่น  พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562
  หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1 )
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

จํานวน 411,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค (เด็กเล็ก 84 คน อัตราจัดสรร 20 บาท จํานวน 245
 วัน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน6ท้องถิ่น  พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค

จํานวน 16,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาอุปกรณการเรียน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.อุทัยสวรรค (เด็กเล็ก 3-5 ป 84 คน อัตราจัดสรร 200 บาท/ป)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน6ท้องถิ่น  พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562
  หน้าที่ 3 ลําดับที่ 2 )
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ค่าวัสดุ รวม 1,140,139 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,140,139 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค (เด็กเล็ก 84 คน 
อัตราจัดสรร 7.37 จํานวน 260 วัน 
2. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) รวมถึงราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง สําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ
. (โรงเรียนในตําบลอุทัยสวรรค)  อัตราจัดสรร 7.37 จํานวน 260
 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,144,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,144,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) 
โรงเรียนในตําบลอุทัยสวรรค

จํานวน 2,044,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สพฐ.) โรงเรียนในตําบลอุทัย
สวรรค (จํานวน 511 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นที่เกี่ยวข้องตางๆ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 67 ลําดับที่ 10)
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อุดหนุนสถานศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในตําบลอุทัย
สวรรค

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษาในตําบลอุทัย
สวรรค เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในตําบลอุทัย
สวรรค จํานวนเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 66 ลําดับที่ 5)
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อุดหนุนสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างทักษะการกีฬาของเด็กนัก
เรียนและเยาวชนในตําบลอุทัยสวรรค

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษาในตําบลอุทัย
สวรรค เพื่อดําเนินโครงการเสริมสร้างทักษะการกีฬาของเด็กนัก
เรียนและเยาวชนในตําบลอุทัยสวรรค๋ จํานวนเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 66 ลําดับที่ 6)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่์อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 9)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 386,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 146,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 106,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เชน คาวัสดุ คาป้ายโครงการ คาวัคซีน คาใช้จายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 1)
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โครงการนวัตกรรมในการจัดการขยะให้มีคา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการนวัตกรรมในการ
จัดการขยะให้มีคา  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ  คา
วัสดุ  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนิน
โครงการ  คาจ้างเหมาบริการ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุมพื้นที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1)
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โครงการอบรมอาสาปศุสัตว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมอาสาปศุสัตว โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดโครงการ  คาวัสดุ  คาป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
น้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ  คาจ้างเหมาบริการ  และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน ถุง
มือ หน้ากาก ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน น้ํายาพนหมอก
ควัน ทรายอะเบท หรือสารเคมีกําจัดยุงลาย ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนงบประมาณให้แกหมูบ้านสําหรับดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แกหมูบ้านในตําบลอุทัย
สวรรคสําหรับดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 3)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,257,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,027,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,027,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 801,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล (กองสวัสดิการสังคม) จํานวน 2
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  (2) นักพัฒนาชุมชนชํานาญ
การ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
จํานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542จํานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
3.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก (1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน จํานนวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3.จํานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก (1) ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)
4.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น เป็นเงิน 30,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น 
2.คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั่นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานอกที่ตั้งสํานักงานและได้
ปฏบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผย
แพร คาเบี้ยประกัน คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใช้จายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจัดทําป้ายไวนิล ฯลฯ 
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา จํานวน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลก สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
เขียนภาพ กล้องและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม
 เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง ราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้. รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนงบประมาณให้แกสํานักงานกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานกาชาดจังหวัดหนอง
บัวลําภู จํานวนเงิน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,143,596 บาท

งบบุคลากร รวม 1,645,496 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,645,496 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 812,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล (กองชาง) จํานวน 3 อัตรา  จํานวน 12
  เดือน  ดังนี้
  (1) ผู้อํานวยการกองชาง (2) วิศวกรโยธา  (3) นายชางโยธา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
จํานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
3.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 671,256 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก  (1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (2
) ผู้ชวยชางไฟฟ้า  (3) ผู้ชวยนายชางโยธา (4) ผู้ชวยนายชาง
สํารวจ  (5) ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และประกาศ ดังนี้
1.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนอง
บัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวนตําบลได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2548    ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3.จํานวนอัตราตามที่ประกาศในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 - 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ได้แก (1) ผู้ชวยเจ้า
พนักงานธุรการ (2) ผู้ชวยชางไฟฟ้า  (3) ผู้ชวยนายชางโยธา (4) ผู้
ชวยนายชางสํารวจ  (5) ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ

งบดําเนินงาน รวม 466,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น เป็น
เงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 206,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผย
แพร คาเบี้ยประกัน คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาใช้จายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจัดทําป้ายไวนิล ฯลฯ 
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 1 อัตรา จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา (8,000x12=96,000)
- เป็นไปตาม  และระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา จํานวน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลก สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิ
เชน รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  ไมโครโฟน ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง และประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

วันที่พิมพ : 31/8/2563  19:22:57 หน้า : 80/121



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุง รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
เขียนภาพ กล้องและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม
 เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง ราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้. รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร
น้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลว
เปด - ปดแก๊ส ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 32,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,100 บาท
ครุภัณฑโรงงาน

สวางไฟฟ้า ไร้สาย จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวางไฟฟ้า ไร้สาย จํานวน 1 เครื่อง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

สวานไฟฟ้า มีระบบกะแทก จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,800 บาท จํานวน 7,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานไฟฟ้า มีระบบกะแทก จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 7,800 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท

จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,300
 บาท 
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ป 2563
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน  1  ชุด ชุดละ 17,000 บาท

จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด ชุด
ละ 17,000 บาท
- จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ป 2563 

งานไฟฟ้าถนน รวม 300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนงบประมาณให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขานากลาง เพื่อ
จายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนสวรรค หมูที่ 4 
สายบ้านนายทองเลื่อน  พันหนองนาง - ที่นานายบุญ  เทพจิตร  
ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขา
นากลาง เป็นคาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนน
สวรรค หมูที่ 4 สายบ้านนายทองเลื่อน พันหนองนาง - ที่นานาย
บุญ เทพจิตร ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนอง
บัวลําภู 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าที่ 54 ลําดับที่ 59 )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการครอบครัวอุทัยสวรรคอบอุนใจ ใกล้ชิดพระธรรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการครอบครัวอุทัย
สวรรคอบอุนใจ ใกล้ชิดพระธรรม โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  75   ลําดับที่  15 )
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โครงการคายเยาวชนอุทัยสวรรครวมป้องกันท้องไมพร้อมและยาเสพ
ติด

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคายเยาวชนอุทัย
สวรรครวมป้องกันท้องไมพร้อมและยาเสพติด  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  76   ลําดับที่  12 )
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพและสงเสริมความเข้มแข็งอยาง
ยั่งยืน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  76   ลําดับที่  14)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี Ladies อุทัยสวรรค จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
นําสตรี Ladies อุทัยสวรรค โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  76   ลําดับที่  9 )
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โครงการเสริมสร้างสุขผู้สูงวัยตําบลอุทัยสวรรค จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างสุขผู้สูง
วัยตําบลอุทัยสวรรค โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  76   ลําดับที่  8 )
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัดดิการคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการตําบลอุทัยสวรรค

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องสิทธิและสวัดดิการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตําบลอุทัย
สวรรค โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  75   ลําดับที่  1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด "อุทัยสวรรคเกมส" จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด "อุทัยสวรรคเกมส" โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาชุด
กีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาใช้จายอื่น ได้แก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขง
ขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบ
แทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
จัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคุณ  คาโลหรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อ
มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน คาใช้จายอื่นๆ  เชน การจัดพิธีเปด-ปด
การแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ   คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  79   ลําดับที่  2)
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โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาให้แกเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการอบรมทักษะด้านกีฬา
ให้แกเด็กและเยาวชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาชุด
กีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาใช้จายอื่น ได้แก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขง
ขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบ
แทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
จัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคุณ  คาโลหรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อ
มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน คาใช้จายอื่นๆ  เชน การจัดพิธีเปด-ปด
การแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ   คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  79  ลําดับที่  5)
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โครงการอบรมเพื่อตอต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนในตําบลอุทัย
สวรรค

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดทําโครงการอบรมเพื่อตอต้านยา
เสพติดให้กับเยาวชนในตําบลอุทัยสวรรค โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใช้จายอื่น ได้แก คาเชาหรือ
คาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและ
หรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  คาโลหรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแขงขัน คาใช้
จายอื่นๆ  เชน การจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา
สาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ   คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่ ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  69  ลําดับที่  3)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการถวายเทียนพรรษาประจําป จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการประเพณีถวาย
เทียนพรรษาประจําป  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายพิธี
ทางศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน
เต็นท เวที   คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่   คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่  69  ลําดับที่  4)

วันที่พิมพ : 31/8/2563  19:22:57 หน้า : 95/121



งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําด้านการทองเที่ยวโดยชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําด้านการทองเที่ยวโดยชุมชน  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  79   ลําดับที่  1 )
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,153,600 บาท

งบลงทุน รวม 4,153,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,153,600 บาท
คาถมดิน

โครงการถมดินบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค 
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถมดินโครงการถมดินบริเวณที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนอง
บัวลําภู 
พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  56  ลําดับที่  71 )
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คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายปรับปรุงโครงการปรับปรุงบ้านพัก
พนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่  5 ลําดับ
ที่ 5)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอพัก คสล. บ้านซําขอนแกน  หมู
ที่ ๕ จากสี่แยกศาลากลาง หมูบ้าน - นายทองอินทร ชื่นชม

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอพัก คสล
. บ้านซําขอนแกน หมูที่ ๕ จากสี่แยกศาลากลาง หมูบ้าน - นาย
ทองอินทร ชื่นชม ทอระบายน้ํา พร้อมบอพัก จํานวน   1
  จุด โดยการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.40 X 1.00 เมตร พร้อมบอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทางยาว 142.10 เมตร และทําการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 142.10
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไมน้อย
กวา 132.50 ตารางเมตร พร้อมงานกอสร้างทางเชื่อมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 96.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  51  ลําดับที่  46 )
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กอสร้างทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอพัก คสล. บ้านวังประทุม  หมูที่ 
9 สายบ้านนายธวัชชัย  เพชรบุญมี - ศาลาประชาคมหมูบ้าน

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอพัก คสล
. บ้านวังประทุม หมูที่ 9 สายบ้านนายธวัชชัย เพชรบุญมี - ศาลา
ประชาคมหมูบ้าน รางระบายน้ําพร้อมบอพัก จํานวน 1 จุด โดย
การวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 X 1.00
 เมตร พร้อมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างที่ 1 ระยะทาง
ยาว 88.40 เมตร และข้างที่ 2 ระยะทางยาว 143.40 เมตร ระยะ
ทางรวม 231.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  52  ลําดับที่  50 )

โครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมูที่ 2  
สายบ้านพอเรืองพล ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนอง
บัวลําภู

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสวาท หมูที่ 2 สายบ้านพอเรืองพล ตําบลอุทัย
สวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทางยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไมน้อย
กวา 632.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 12 ลําดับ
ที่  4 )
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โครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมูที่ 
๑๑ สายบ้านนายทองแดง ทองบ้านทุม -บ้านนาง อังคณา โพธิ์ทอง 
ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมูที่ ๑๑ สายบ้านนายทองแดง ทองบ้าน
ทุม -บ้านนาง อังคณา โพธิ์ทอง ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง หรือคิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 385.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 13 ลําดับ
ที่ 6 )
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทาอุทัยเหนือ หมูที่ 
๑๒ สายบ้านนางรัตนมณี สายหลังวัดศรีอุทัย -  โรงสีนายวิชิต  
มาตรแสง ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 
จํานวน 2 ชวง

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทาอุทัยเหนือ หมูที่ ๑๒ สายบ้านนางรัตนมณี สายหลัง
วัดศรีอุทัย - โรงสีนายวิชิต มาตรแสง ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 ชวง  ชวงที่ 1 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 112.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีต ไมน้อยกวา 392.00 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 240.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 15 ลําดับ
ที่ 8 )
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรีสมพร  
หมูที่ ๑๑ สายบ้านนาเทียม  หอมวัน - นายทองกรม  โคตรประทุม 
ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

จํานวน 106,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมูที่ ๑๑ สายบ้านนาเทียม หอม
วัน - นายทองกรม โคตรประทุม ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 200.00
 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 14 ลําดับ
ที่  7 )
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงศรี หมูที่ ๑๐ 
สาย บ้านนายอ้อ สอนน้อย - บ้านนายคําสอนเกร็ดค้อ ตําบลอุทัย
สวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกุงศรี หมูที่ ๑๐ สาย บ้านนายอ้อ สอน
น้อย - บ้านนายคําสอนเกร็ดค้อ ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 155.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 620.00
 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 12 ลําดับ
ที่  5 )
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนอง
บัวลําภู จํานวน 2 ชวง

จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอุทัย
สวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 ชวง   ชวง
ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 62.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 248.00 ตารางเมตร  ชวงที่ 2
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 168.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 5 ลําดับ
ที่  6 )

โครงการกอสร้างที่จอดรถประจําองคการบริหารสวนตําบลอุทัย
สวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างที่จอดรถประจํา
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู จํานวน 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 5 ลําดับ
ที่  4 )
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โครงการกอสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย (โซลาเซลล) สําหรับระบบประปาหมูบ้าน  บ้านหนองด้วง 
หมูที่ 3 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานแสง อาทิตย (โซลาเซลล) สําหรับระบบประปาหมู
บ้าน บ้านหนองด้วง หมูที่ 3 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 ระบบ พร้อมป้าย
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 4 ลําดับ
ที่  2 )
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไพบูลย 
หมูที่ 7 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง - บ้านภูเขาวงษ หมูที่ 5 
ตําบลเทพคีรี อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยทําการขยายผิว
จราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม และเสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีตทับผิวจราจร
คอนกรีต ทําการขยายผิวจราจรเดิม

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองไพบูลย หมูที่ 7 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นากลาง - บ้านภูเขาวงษ หมูที่ 5 ตําบลเทพคีรี อําเภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยทําการขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริม
เหล็กเดิม และเสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีตทับผิวจราจร
คอนกรีต ทําการขยายผิวจราจรเดิม กว้างข้างละ 1.00
 เมตร ระยะทางด้านที่ 1 ยาว 110.00 เมตร และอีกด้านที่ 2
 ยาว 114.00 เมตร พร้อมทําการเสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 114
 เมตร หนาเฉลี่ย 4 เซนติเมตร ไมมีไหลทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ไม
น้อยกวา 684.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 4 ลําดับ
ที่  1 )
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านทา
อุทัย หมูที่ 1 สายบ้านนางบัวลี ศรีทาแก - บ้านนายสมใจ ชมนาวัง 
ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลําภู  โดยการ
เสริมผิวแอสฟัลทติก คอนกรีต

จํานวน 327,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน บ้านทาอุทัย หมูที่ 1 สายบ้านนางบัวลี ศรีทา
แก - บ้านนายสมใจ ชมนาวัง ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยการเสริมผิวแอสฟัลทติก
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรลาดยางกว้าง  4.00  เมตร ระยะทาง
ยาว   303.00 เมตร หนาเฉลี่ย 4  เซนติเมตร ไมมีไหล
ทาง หรือ  คิดเป็นพื้นที่ไมน้อยกวา 1,212.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 10 ลําดับ
ที่ 1 )
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
บ้านห้วยนาหลวง หมูที่ ๖ สายบ้านนายเดช  เสวตวงศ -  วัดนา
หลวงนามมงคล  ต.อุทัยสวรรค อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู โดยทํา
การเสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน บ้านห้วยนาหลวง หมูที่ ๖ สายบ้านนาย
เดช เสวตวงศ - วัดนาหลวงนามมงคล ต.อุทัยสวรรค อ.นากลาง จ
.หนองบัวลําภู โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลทติก
คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 275 ม. ไมมีไหลทาง คิดเป็นพื้นที่ไม
น้อยกวา 1,100.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 11 ลําดับ
ที่ 3 )
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้านหนองด้วง หมูที่ 3 ตําบลอุทัย
สวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยทําการติดตั้งถัง
กรองสนิมเหล็ก รูปทรงกระบอก

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน
หนองด้วง หมูที่ 3 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนอง
บัวลําภู โดยทําการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รูปทรง
กระบอก ขนาด 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร จํานวน 1 ถังพร้อม
ประสานระบบจายน้ํา พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 4 ลําดับ
ที่  3 )

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงคบ้านชัยมงคล หมูที่ 8 ตําบล
อุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค
บ้านชัยมงคล หมูที่ 8 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู บริเวณ ศาลาอเนกประสงค
บ้านชัยมงคล พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 16 ลําดับ
ที่ 9 )
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โครงการปรับปรุงศูนยอาฮีน ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงโครงการปรับปรุงศูนยอาฮีน ตําบลอุทัย
สวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 10 ลําดับ
ที่ 2 )
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมทําปุ๋ยหมักชีวภาพให้แกเกษตรกรในตําบล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพให้แกเกษตรกรในตําบล  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คา
ใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  40   ลําดับที่  6 )
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  64   ลําดับที่  5)
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โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  64   ลําดับที่  7)

วันที่พิมพ : 31/8/2563  19:22:57 หน้า : 114/121



โครงการอบรมเพาะพันธต้นกล้าป่าไม้พื้นถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพาะพันธต้น
กล้าป่าไม้พื้นถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  63   ลําดับที่  2)
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โครงการอบรมอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  64   ลําดับที่  8)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,228,745 บาท

งบกลาง รวม 11,228,745 บาท
งบกลาง รวม 11,228,745 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างที่ อบต.จะต้อง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  โดย
คํานวณได้ดังนี้  คาจ้างตามงบประมาณรายจาย  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
-ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2561
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,813,200 บาท

-- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ป บริบูรณขั้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในเขตตําบลอุทัย
สวรรค
ผู้สูงอายุ 60-69  ป  จํานวน   624  ราย  จํานวน 4,492,800
 บาท
ผู้สูงอายุ 70-79  ป  จํานวน   283  ราย  จํานวน 2,377,200
 บาท
ผู้สูงอายุ 80-89  ป  จํานวน    82   ราย  จํานวน 787,200 บาท
ผู้สูงอายุ 90 ป ขึ้นไป  จํานวน   13   ราย  จํานวน 156,000
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ
.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้
แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความ
จํานง ในเขตตําบลอุทัยสวรรค จํานวน 260  คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ และมติสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ
.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2557
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากผู้บริหาร
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

สํารองจาย จํานวน 196,245 บาท

- เพื่อสํารองจาย  เป็นรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  และในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
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รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

จํานวน 125,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต
. 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลอุทัยสวรรค
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนิน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 211,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560
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