
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน

อําเภอ หวยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,695,160 บาท

งบบุคลากร รวม 8,528,970 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

ตั้งไว  514,080  บาท  เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน  ใหแกนายก
องคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียนและรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึง
วันที่  30  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน  ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ตั้งไว  42,120  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให
แกนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียนและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน ตั้งแตวัน
ที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวัน
ที่  30  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน  ฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ตั้งไว  42,120  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก
องคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียนและรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึง
วันที่  30  กันยายน  2564  รวม  12  เดือนฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

ตั้งไว  86,400  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน   ตั้งแตวัน
ที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวัน
ที่  30  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน  ฐานอํานาจ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,750,400 บาท

ตั้งไว  2,750,400  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน  1  คน     คาตอบแทน
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน 1  คน คา
ตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุง
ตะเคียน  28  คน  คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหลุงตะเคียน  1  คนตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึง
วันที่  30  กันยายน  2564  รวม  12  เดือนฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,093,850 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,698,070 บาท

ตั้งไว  3,698,070  บาทเพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบลหลุงตะเคียน  จํานวน  11  อัตรา   พรอมทั้งเงินปรับปรุง
อัตราเงินเดือนและคุณวุฒิฯ เพื่อจายเป็นเงินเดือน  ตั้งแตวันที่  1
  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2564  รวม  12
  เดือน (สํานักงานปลัด) ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ.2559  หนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  รายละเอียดดังนี้
  1.  ตําแหนงปลัด อบต.
  2.  ตําแหนงรองปลัด  อบต.
  3.  ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด
  4.  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
  5.  ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
  6.  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
  7.  ตําแหนงนิติกรชํานาญการ
  8.  ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญ
งาน
  9.  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
  10.  ตําแหนงนักวิชาการเกษตรร ปก./ชก.
  11.  ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

ตั้งไว   24,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบลหลุงตะเคียน    จํานวน  1
  อัตรา ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30
  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน ฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ
.2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  รายละเอียดดัง
นี้
  (สํานักงานปลัด)  ใหแก
  1.ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข  ปง./ชง.
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

ตั้งไว  168,000  บาท   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแก
พนักงานสวนตําบลหลุงตะเคียน  ตําแหนงนักบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล   นักบริหารงานทั่วไป   จํานวน  3
  อัตรา  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30
  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน ฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ
.2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  รายละเอียดดัง
นี้
 (สํานักงานปลัด)  ใหแก
  1.  ตําแหนงปลัด อบต.
  2.  ตําแหนงรองปลัด  อบต.
  3.  ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 289,740 บาท

ตั้งไว 289,740  บาท  เพื่อจายเป็นคาจางประจําใหแกลูกจาง
ประจํา   จํานวน  1  อัตรา ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวัน
ที่  30  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน ฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ
.2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานัก
งาน  ปลัด)  ใหแก
  1.  ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 782,040 บาท

-  ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งไว  566,040
.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  3
  อัตรา ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30
  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน ฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ
.2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักงาน
ปลัด) ใหแก
   1.  ตําแหนงผูชวยนักวิชาการเกษตร
   2.  ตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
   3.  ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
-  ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป  ตั้งไว  216,000.-  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาจางพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งแตวันที่  1
  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2564  รวม  12
  เดือน  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ.2559  หนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักงานปลัด)  ใหแก
   1.  ตําแหนงแมบาน   2  อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

ตั้งไว  48,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ และ เงิน
เพิ่มตาง ๆ  ใหแกพนักงานจาง  จํานวน  3  อัตรา ตั้งแตวันที่  1
  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2564  รวม  12
  เดือน ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ.2559  หนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    (สํานักงานปลัด)  ให
แก
1.  ตําแหนงแมบาน  2  อัตรา
2.  ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  1 อัตรา

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

ตั้งไว   84,000  บาท   เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนใหแกปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุง
ตะเคียน  จํานวน  1  อัตรา ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  2563  ถึงวัน
ที่  30  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน ฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ
.2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    (สํานักงาน
ปลัด)  ใหแก
  1.  ตําแหนงปลัด  อบต.
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งบดําเนินงาน รวม 2,783,190 บาท
ค่าตอบแทน รวม 714,190 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 451,790 บาท

ตั้งไว  451,790  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบ
แทน  อปพร.  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ  ฐานอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ฐานอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอื่น ๆ
  สําหรับจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหกับองคการบริหาร
สวนตําบลหลุงตะเคียน รวมทั้งขาราชการ  พนักงานสวนตําบลที่
ขอตัวมาชวยราชการ    (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลหลุงตะเคียนและลูกจาง ตั้ง
จายจากเงินรายได ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  (สํานักงานปลัด)       
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คาเชาบาน จํานวน 168,000 บาท

ตั้งไว  168,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวน
ตําบล   จํานวน  5  ราย  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานทั่วไป  ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2 / ว 2381  ลงวันที่  17
  เมษายน  2562  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562 (สํานักงานปลัด)  ให
แก
  1.  ตําแหนงปลัด อบต.
  2.  ตําแหนงรองปลัด  อบต.
  3.  ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด
  4.  ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญ
งาน
  5.  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 89,400 บาท

ตั้งไว 89,400  บาท  เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให
แก  ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลหลุงตะเคียนและลูกจาง
ประจํา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่ว
ไป ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560  (สํานักงาน
ปลัด )
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ค่าใช้สอย รวม 1,529,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 584,000 บาท

ตั้งไว  584,000.-  บาท เพื่อจายเป็น  คาจางเหมาเกี่ยวกับการ
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  โทรทัศน  หรือสิ่งตีพิมพตาง ๆ
    คาลางฟิลมอัดขยายรูป  คาวารสาร , หนังสือพิมพ   คาจาง
เหมาบุคคล  จํานวน  5  อัตรา  ประกอบดวย  จางเหมาแรง
งาน / นักการ  จํานวน 1  อัตรา  จางเหมาแรงงานเพื่อชวยเหลือ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  4  อัตรา  และคา
จางเหมาอื่น ๆ   ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล  ฐานอํานาจ หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานปลัด) 

คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว  100,000 บาท เพื่อจาย ในการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  คณะผู
บริหาร  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  อาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น  ตลอดจนคาธรรมเนียมรังวัดที่ดิน   พ.ร.บ.รถ
จักรยานยนต   พ.ร.บ.รถยนต  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2559  (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว  10,000
.-  บาท เชนคาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ
เอกสาร  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
และคาใชจายอื่นซึ่งจําเป็น  คาใชจายในการเลี้ยงรับรองหนวย
งานราชการและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ การเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4 / ว
 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่องการตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     (สํานักงานปลัด)
  (2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  ตั้งไว 50,000.-   บาท    เพื่อจายเป็นคา
ใชจายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหรือคณะกรรมการ  หรือ  คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตง
ตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบอันกอใหเกิดประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4 / ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น     (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรและประชาชน
ทั่วไปองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว  50,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรม
และใหความรูพนักงาน  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและ
ประชาชนทั่วไป       ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
ขอมูลขาวสารทางราชการ  ดานการบริหารจัดการ   ดาน
กฎหมายทั่วไป   ดานการพัฒนาองคกรสูความเป็นเลิศ ดานการ
บริหารงานบุคคล  ดานกิจการสภาทองถิ่น  ดานงานธุรการ ดาน
การพัฒนาสารสนเทศองคกร ดานสงเสริมพัฒนาอาชีพ ดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยว ดานองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู  ดานการปรับและ
ลดลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  ดานวินัยขาราชการ  สมาชิก
สภาฯ  คณะผูบริหาร  เชน  จางเหมาจัดทําอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  วัสดุอุปกรณ  ป้ายโครงการ  คา
น้ํามันเชื้อเพลิง  คาตอบแทนของวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ  (แยกยอยโครงการเพื่อประกอบการตรวจงานมาตรฐาน
และเพื่อบริการประชาชนใหครบทุกดาน)  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป ฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )  หนา  53  ขอ 8  (สํานักงาน
ปลัด)
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คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

ตั้งไว  70,000  บาท  คาใชจายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ   คา
ผานทางดวนพิเศษ  และคาใชจายอื่นๆ  ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงาน  ลูกจาง  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น   พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่  4  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  (สํานักงานปลัด)

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลหลุง
ตะเคียน

จํานวน 600,000 บาท

ตั้งไว  600,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน  ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด ( กรณีครบวาระการดํารงตําแหนง  ยุบสภา
และ กรณีแทนตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใหมีการเลือกตั้งใหม และ กรณีอื่นๆ )  อีกทั้งใหความรวมมือการ
สนับสนุนคาใชจายในการประชาสัมพันธ  การรณรงคหรือการให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิหนาที่  การมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิก
วุฒิสภาตามความเหมาะสม  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2541  ขอ  4   ขอ  26  ขอ  27 และ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2541  ขอ 4 แจงแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความ
พรอมตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น  ตั้ง
ไว  500,000.-  บาท    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานทั่วไป  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 )  หนา  55  ขอ 13  (สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรม
การบริหารเอกสาร

จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว  15,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรม
และใหความรูคณะผูบริหาร  สมาชิก
สภาฯ  พนักงาน  ลูกจาง  ดานการบริหารเอกสาร เชน  จางเหมา
จัดทําอาหารและเครื่องดื่ม  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  วัสดุ
อุปกรณ  ป้ายโครงการ  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาตอบแทนของ
วิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานทั่วไป ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1  ประจําปี 2563 หนา  5  ขอ  9   (สํานักงานปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ครุภัณฑ  เชน  รถยนต  จักรยานยนต  เครื่องพิมพดีด   เครื่อง
ถายเอกสาร  เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ  พัดลม ตู
เย็น ตู  โตะ ทรัพยสินอื่นและ ครุภัณฑอื่นๆ ฐานอํานาจระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560  การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ  การบํารุง
รักษา  ขอ 212  ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุที่
อยูในความครอบครองใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดตลอด
เวลา  โดยใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงที่เหมาะสมและระยะ
เวลาในการซอมบํารุง  ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพพรอมใชงานโดย
เร็ว  ประกอบกับ หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณาตั้งงบประมาณในลักษณะคาใช
สอย  วัสดุ และ สาธารณูปโภค  นส.มท.0808.2/ว 1536  ลว
.19  มีนาคม  2561   (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

ตั้งไว  90,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชประจํา
สํานักงานตางๆ   เชน มูลี่  มานปรับแสง  แผงปิด
ประกาศ  กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ไมบรรทัดเหล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษ  ที่เย็บกระดาษ  เครื่องคิดเลข  เทปกาว  น้ํายาลบ
คําผิด  ตลับผงหมึก  หมึก  กระดาษกาว  กรรไกรซอง
เอกสาร  คลิป  ธงชาติ สมุดประวัติขาราชการ   เกาอี้
พลาสติก  น้ํามันไข  ขี้ผึ้ง  ตลอดจนน้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน   และ วัสดุอื่นๆ   ฯลฯ ฐาน
อํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว
 2061  ลงวันที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (สํานักงานปลัด)  

วันที่พิมพ : 20/4/2564  09:42:42 หนา : 17/121



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว  30,000 บาท   เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช งานบาน
งานครัว ตาง ๆ  เชน  หมอ  กระทะ  กะละมัง  ต
ลิว  มีด ถัง  ถาด  แกวน้ํา  จานรอง  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง  ถวยชาม  ชอนสอม กระจกเงา  กระติก
น้ํารอน  กระติกน้ําแข็ง  ถังแกส  ผาหม  ผาปูโตะ  น้ํายาทําความ
สะอาดตางๆ   ฯลฯ ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลง
วันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวัน
ที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักงานปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว    30,000   บาท     เพื่อจายเป็นคาวัสดุ ยานพาหนะ และ
ขนสง เชน  ไขควง   ประแจ  แมแรง  คีมล็อค  กุญแจ
เลื่อน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก  นอตและสกรู  สายไมล  เพลา  ฟิลมกรอง
แสง  เบาะ กันชนรถยนต  แบตเตอรี่  กรวยจราจร และ อื่นๆ ที่
เกี่ยวของ  ฯลฯ  สําหรับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค  และรถ
จักรยานยนต ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวัน
ที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวัน
ที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   (สํานักงานปลัด)  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

1.  คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่นรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค  รถยนตสวนกลาง  และการใชน้ํามันเฉพาะกิจ ตั้ง
จาย  60,000  บาท ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561
 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนังสือดวนที่
สุด ที่ กค 0405.4/ว 322  ลงวันที่  24  สิงหาคม 2560
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 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางผานระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส(e-GP)  หนังสือที่  กค
 (กวจ)  0405.2 / ว 179  ลงวันที่  9  เมษายน  2561  เรื่องแนว
ทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐ      ( สํานักงานปลัด )
2.  คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นรถ
จักรยานยนต สํานักงานปลัด  ตั้งจาย  10,000  บาท ฐาน
อํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภคและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322  ลงวันที่  24
  สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัด
จางผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส(e-GP)  
หนังสือที่  กค (กวจ)  0405.2 / ว 179  ลงวันที่  9
  เมษายน  2561  เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อ
เพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานภาค
รัฐ     ( สํานักงานปลัด ) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท
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ตั้งไว  90,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึก
ขอมูล  หนวยประมวลผล แผนดิสก  แผนกรองแสง  ตลับผง
หมึก  ผาหมึก  แผนบันทึกขอมูล  คียบอรด  โปรแกรม
คอมพิวเตอรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร      (จัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอรราคาตอหนวยไมเกิน 20,000  บาทฐาน
อํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว
 2061  ลงวันที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (สํานักงานปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

ตั้งไว  140,000  บาท เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลและอาคารอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบล ฐานอํานาจ หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว
 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่  มท 0810.8 / ว 2217  ลงวัน
ที่  19  ตุลาคม  2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1846  ลงวัน
ที่  12  กันยายน  2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.8 / 1529  ลงวัน
ที่  3  สิงหาคม  2560     (สํานักงานปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว 10,000  บาท เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  สําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล  ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่  มท 0810.8 / ว 2217  ลงวัน
ที่  19  ตุลาคม  2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1846  ลงวัน
ที่  12  กันยายน  2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.8 / 1529  ลงวัน
ที่  3  สิงหาคม  2560       (สํานักงานปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว  80,000  บาท  เพื่อเป็นคาโทรภาพ โทรสาร คาเชาพื้นที่
บริการอินเตอรเน็ต  คาจดทะเบียนโดเมนพรอมทั้งปรับปรุงขอมูล
ขาวสารกิจกรรมตางๆ คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงและคาสื่อสารอื่นๆ ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่  มท 0810.8 / ว 2217  ลงวัน
ที่  19  ตุลาคม  2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1846  ลงวัน
ที่  12  กันยายน  2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.8 / 1529  ลงวัน
ที่  3  สิงหาคม  2560  (สํานักงานปลัด) 
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งบลงทุน รวม 298,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 298,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เตนทผาใบใหญ  ทรงโคง จํานวน 59,000 บาท

ตั้งไว  59,000   บาท  เพื่อจัดซื้อเตนทผาใบใหญ  ทรง
โคง  จํานวน  2  เตนท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    1.  ขนาดกวาง  4 เมตร  ยาว  8  เมตร  สูง  2.5  เมตร
    2.  โครงขาเตนททําจากเหล็กแป๊บประปาคาด
เหลือง  ขนาด เสนผาศูนยกลาง  1.25  นิ้ว
    3.  โครงหลังคาเตนททําจากเหล็กแป๊บประปาคาด
เหลือง  ขนาด เสนผาศูนยกลาง  0.5  นิ้ว
    4.  ขอตอเหล็กงายตอการถอดและประกอบ
    5.  ผาใบเตนททําจากผาใบโพลีเอสเตอร  หนา  0.45
  มิลลิเมตร  สามารถกันน้ํา  กันแดดไดดี  อายุการใชงานผา
เตนท  ประมาณ 3-5 ปี ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลง
วันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวันที่  29
  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานปลัด)
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โตะพับหนาขาว จํานวน 44,000 บาท

ตั้งไว  44,000 บาท  เพื่อจัดซื้อโตะพับอเนกประสงคหนาขาว 
 จํานวน  20   โตะ  โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  1.  ขนาดกวาง  60  ยาว  180  สูง  75  เซนติเมตร
  2.  หนาโตะขาว  25  มิลลิเมตร  ปิดผิว  โฟเมกาขาว  ปิด
ขอบ  PVC กันกระแทก
  3.  โครงขาทําจากเหล็กแป๊บ  1.2  นิ้ว  สามารถพับขาได
  4.  โครงขาชุบโครเมี่ยมพรอมจุกปรับระดับสูงต่ําได
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวันที่  29
  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารบานโคกรักษ  หมูที่  11 จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัด
ใหมีป้ายประชาสัมพ  ตามพรบ.ขอมูลขาวสาร  ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย  เชน  เครื่องขยาย
เสียง  ลําโพง   ไมโครโฟน   ฮอน  สายไฟ  และสายสง และ วัสดุ
อุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ  รายละเอียดตามแบบประมาณการ
องคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียนกําหนด ฐานอํานาจ  พรบ
.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67  (1) จัดใหมี
และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา   60  ขอ  26    ( สํานักงานปลัด ) 
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โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารบานหนองนกเขา  หมูที่  15 จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัด
ใหมีป้ายประชาสัมพ  ตามพรบ.ขอมูลขาวสาร  ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย  เชน  เครื่องขยาย
เสียง  ลําโพง   ไมโครโฟน   ฮอน  สายไฟ  และสายสง และ วัสดุ
อุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ  รายละเอียดตามแบบประมาณการ
องคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียนกําหนด ฐานอํานาจ  พรบ
.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67  (1) จัดใหมี
และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน  ฉบับที่  1
  ประจําปี 2563 หนา   4 ขอ  6    ( สํานักงานปลัด ) 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 44,000 บาท

ตั้งจาย  44,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน  2  เครื่องๆละ 22,000
  บาท  เพื่อใชในงานกิจการสภาฯ และ งานสํานักงานปลัด  มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จําานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
    1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ 
    2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
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         - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ
จุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
         - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว - มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง
        - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
        - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวันที่  29
  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานปลัด)

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 15,000 บาท

ตั้งไว  15,000  บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอรหรือ LED สี   คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
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    - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที(ppm)
    - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB - สา
มารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - 
สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    - สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวันที่  29
  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 36,000 บาท

ตั้งไว  36,000  บาท เพื่อซอมแซม  บํารุงรักษาครุภัณฑสํานัก
งาน  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ครุภัณฑยานพาหนะและขน
สง   ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ตามพรบ.ขอมูลขาวสาร  เชน
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย    เครื่องขยาย
เสียง  ลําโพง   ไมโครโฟน   ฮอน  สายไฟ  และสายสง และ วัสดุ
อุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ    ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ฐาน
อํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  การบํารุงรักษา  การตรวจ
สอบ  การบํารุงรักษา  ขอ 212  ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีผูควบ
คุมดูแลพัสดุที่อยูในความครอบคริงใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน
ไดตลอดเวลา  โดยใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงที่เหมาะสม
และระยะเวลาในการซอมบํารุง  ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ให
หนวยงานของรัฐดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพพรอม
ใชงานโดยเร็ว  ( สํานักงานปลัด )

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจายคาจางที่ปรึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจางประเมินผลความพึงพอ
ใจในการใหบริการประชาชนของประชาชนภายในตําบลหลุง
ตะเคียน  โดยหนวยงานอื่นๆที่เชื่อถือได  เพื่อประกอบการตรวจ
ประเมินกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  ประจําปี  พ.ศ.  2564   ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
.2560  งานจางที่ปรึกษา  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 )  หนา 55  ขอ 14  
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการจัดงานประเพณีทองถิ่น   ประจําปี 2564  อําเภอ
หวยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา   อุดหนุนใหแกอําเภอหวย
แถลง  ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  
ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24
  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1791 
ลงวันที่  3  เมษายน  2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
( พ.ศ.2561-2565 ) หนา  56  ขอ 16   (สํานักงานปลัด)

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนโครงการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีพ.ศ
.2564   อุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  อําเภอหวย
แถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว
 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1791  ลงวัน
ที่  3  เมษายน  2560  แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) หนา  56  ขอ  15 ( สํานักงานปลัด ) 
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โครงการอุดหนุนกิจการรัฐพิธีอําเภอหวยแถลง จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไว  25,000  บาท  เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอุดหนุนกิจการ
รัฐพิธีอําเภอหวยแถลง เป็นคาใชจายในการสนับสนุน   การ
ดําเนินโครงการรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ  ประจําปี  2564  อําเภอ
หวยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา   อุดหนุนใหแกอําเภอหวย
แถลง  ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่  24  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1791  ลงวัน
ที่  3  เมษายน  2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 )  หนา  53  ขอ 7    (สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,145,755 บาท
งบบุคลากร รวม 1,918,845 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,918,845 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,189,305 บาท

ตั้งไว  1,189,305  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบลหลุงตะเคียน  จํานวน  5  อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
อัตราเงินเดือนและคุณวุฒิ ฯ  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึง
วันที่  30  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน  พรอมปรับปรุงเงิน
เดือน  ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) ราย
ละเอียดดังนี้
    1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับตน
    2. ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
    3. ตําแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ/ชํานาญการ
    4. ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
    5. ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

ตั้งไว   24,000 บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพและเงินเพิ่ม
ตาง ๆ  ใหแกพนักงานสวนตําบลหลุงตะเคียน  จํานวน  1
  อัตรา  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2564
  รวม  12  เดือน  ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินราย
ได  (กองคลัง) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว  42,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแก
พนักงานสวนตําบลหลุงตะเคียน  ตําแหนง นักบริหารงานการคลัง
องคการบริหารสวนตําบล  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวัน
ที่  30  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน  ฐานอํานาจ หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองคลัง)  

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 232,800 บาท

ตั้งไว  232,800  บาท  เพื่อจายเป็นคาจางประจําใหแกลูกจาง
ประจํา  จํานวน  1  อัตรา  คือ  ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30
  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน  พรอมปรับปรุงคาจาง  ฐาน
อํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 414,240 บาท

ตั้งไว  414,240  บาท  เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตาม
ภารกิจ   จํานวน  2  อัตรา คือ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงิน
และบัญชี และผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  ตั้งแตวัน
ที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวัน
ที่  30  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน พรอมปรับปรุงคา
จาง  ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 16,500 บาท

ตั้งไว  16,500  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่ม
ตางๆใหแกพนักงาน   จํานวน  1  อัตรา ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานพัสดุ  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวัน
ที่  30  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน ฐานอํานาจ หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองคลัง)          
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งบดําเนินงาน รวม 1,186,910 บาท
ค่าตอบแทน รวม 364,610 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 314,810 บาท

ตั้งไว  314,810  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองทองถิ่น  เชน  คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ  ฐานอํานาจตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่น ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และคาตอบ
แทนผูปฏิบัติราชการอื่น ๆ  สําหรับจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติ
งานใหกับองคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน รวมทั้งขา
ราชการ  พนักงานสวนตําบลที่ขอตัวมาชวยราชการ  ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลหลุงตะเคียนและ
ลูกจาง ฐานระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกเงินตอบ
แทนการปฎิบัติงานนอกเวลาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)   
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท

ตั้งไว  29,800  บาท  เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใน
ระดับปริญญาตรี ใหแกลูกจางประจํา ฐานอํานาจระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2559 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให
เบิกจายไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จายไปจริงของคาเลาเรียน ปีการ
ศึกษาละไมเกิน 25,000  บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทาปีการศึกษาละไมเกิน 4,800 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 626,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 278,000 บาท

ตั้งจาย  278,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจาง
เหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุ  โทรทัศน  หรือสิ่งตีพิมพตาง ๆ  คาลางฟิลมอัด
ขยายรูป ป้ายประชาสัมพันธ  จางเหมาคนงาน และคาจางเหมา
อื่น ๆ  ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล    ฐาน
อํานาจ หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 84,000 บาท

ตั้งไว  84,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร แบบ
มีการยอ-ขยาย ปริมาณการถายขั้นต่ํา 20,000 แผน/เดือน แผน
ที่ 20,001 ขึ้นไป คาบริการแผนละ 0.30 บาท ฐาน
อํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)
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คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานสวน
ตําบล  
ลูกจางประจํา  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นตองจาย ฐานอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)

คาใชจายสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 6,000 บาท

ตั้งไว  6,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  เพื่อจายเป็นคาจัดทํา
โครงการ  เชน  ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุ  คา
ของอื่นที่เกี่ยวของ  
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ดวยโปรแกรมประยุกตสารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS) 
ใหแก ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว  150,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ดวย
โปรแกรมประยุกตสารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS) ใหแก ขา
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจายเป็น
คาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ดวยโปรแกรมประยุกต
สารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS) เชน ป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ    คาวัสดุ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใบ
ประกาศนียบัตร คาวิทยากร คาของอื่นที่เกี่ยวของ  ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหารสมาชิกและประชาชนทั่วไป เกี่ยว
กับวิธีงบประมาณ การพัฒนาและการเบิกจายงบประมาณของอบ
ต. เชน ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ    คาวัสดุ  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใบประกาศนียบัตร คา
วิทยากร คาของอื่นที่เกี่ยวของ  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
คลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 38,000 บาท

ตั้งไว  38,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมครุภัณฑ  เชน  รถ
ยนต  จักรยานยนต  เครื่องพิมพดีด  เครื่องถายเอกสาร  เครื่อง
อัดสําเนา  เครื่องปรับอากาศ  พัดลม  ตูเย็น  ตู  โตะ  ทรัพยสิน
อื่นและครุภัณฑ  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 146,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 55,000 บาท

ตั้งไว  55,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชประจํา
สํานักงานตาง ๆ  เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ เกาอี้
พลาสติก เกาอี้ เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ  (ราคาตอหนวยตอชุดไมเกิน  5,000 บาท ) ฐาน
อํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 20/4/2564  09:42:43 หนา : 39/121



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 41,300 บาท

ตั้งไว 41,300 บาท เพื่อเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามัน
หลอลื่นรถยนตสวนกลาง และการใชน้ํามัน  เชื้อเพลิงในกิจการ
ของกองคลัง  ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคา
สาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322  ลง
วันที่  24  สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส(e-GP)  หนังสือที่  กค (กวจ)  0405.2 / ว 179
  ลงวันที่  9  เมษายน  2561  เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ
น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
ภาครัฐ   (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว  50,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  แผนกรองแสง  หมึกพิมพ  ผา
หมึก  แผนบันทึกขอมูล  คียบอรด  โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ฐานอํานาจ หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27
 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว 50,000  บาท เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาซื้อ
ดวงตราไปรษณีย  สําหรับงานในองคการบริหารสวนตําบล ฐาน
อํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภคและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

ตั้งไว  11,000  บาท  เพื่อจัดฅซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2
 ตู ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองคลัง)
  -  มีมือจับชนิดบิด
  -   มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
  -  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
* เกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ณ  ธันวาคม  2562

ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 21,000 บาท

ตั้งไว  21,000  บาท  เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 3
 ตู ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองคลัง)
    - มีหูลิ้นชัก
    - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
    * เกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ณ  ธันวาคม  2562

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางรถ (GPS) จํานวน 8,000 บาท

ตั้งไว  8,000  บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทาง
รถ(GPS) ติดตามรถรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน  1  เครื่อง  พรอม
ติดตั้ง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 284,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล

จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว  60,000  บาท  เพื่อเป็นคาใชจายโครงการขับขี่ปลอดภัย
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล  จํานวน  2
  ครั้ง  ชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหม คาเบี้ยเลี้ยงชุดปฏิบัติการ
ศูนยฯ  คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาป้ายโครงการ คา
จัดเตรียมสถานที่  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฐาน
อํานาจ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท  0804.5/ว1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557
  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่  มท
  0810.4 / ว 661  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561  หนังสืกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2 / ว 7271  ลงวันที่  26
  ธันวาคม  2560  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  การ
ซื้อหรือจาง  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559
  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )  หนา  128
  ขอ 244    (สํานักงานปลัด) 
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โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว  120,000  บาท  เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลหลุง
ตะเคียน  เป้าหมาย  จํานวน  50  คน  ระยะเวลา 3 วัน  เพื่อเป็น
คาใชจายตางๆ  เชน  คาเดินทางไปราชการ  คาตอบแทน
วิทยากร  อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คารถ  คาที่พัก  คา
ครุภัณฑ  คาวัสดุ  อุปกรณ  ในการฝึกฯ   และ คาอื่นๆที่เกี่ยว
ของ   ( สํานักงานปลัด ) ฐานอํานาจระเบียบ มท.วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ จนท.ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม จากแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565)  หนา 129  ขอ 246 

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 55,000 บาท

ตั้งไว  55,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าแสงสวางและ
เครื่องเสียงตาง ๆ เชน หลอดไฟ  สายไฟ สวิตซไฟฟ้า  โคม
ไฟ   เสาเหล็ก  แผงโซลาเซลล  แบตเตอรี่  ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฟิวส สตารทเตอร เทปพันสายไฟฟ้า เข็มขัดรัด สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กราง ปลั๊กพวง ไฟฉาย ลําโพง ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน และอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลง
วันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวัน
ที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ( สํานักงานปลัด )  
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทยตางๆ เชน ยา เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ถังดับเพลิง น้ํายา
ตางๆ เคมีภัณฑ ถุงมือ ผาพันแผล เปลหามคนไข ถังเก็บเชื้อ
เพลิง น้ํายาตางๆ เคมีภัณฑ ถุงมือ ผาพันแผล เปลหามคนไข ถัง
เก็บเชื้อเพลิง และอื่นๆ  ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลง
วันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวัน
ที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักงานปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย และ
อุปกรณอื่นๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สําหรับเจาหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผูปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ผูออกปฏิบัติการในพื้นที่
ประสบภัย  เชน ชุดปฏิบัติการกูภัย  เสื้อจราจร  เสื้อกันฝนพรอม
แถบสะทอนแสงปฏิบัติงานรองเทาเซฟตี้  ดานจราจร  วัสดุและ
อุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลง
วันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวันที่  29
  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักงานปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

ตั้งไว  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ
 เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายสงดับเพลิงและอื่นๆที่เกี่ยว
ของฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ( สํานักงานปลัด )  

งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

(1) จัดหาเลื่อยโซยนต ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไว  9,000  เพื่อจัดหาเลื่อยโซยนต
ขนาด   12  นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในกิจการองคการ
บริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลง
วันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวัน
ที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,122,846 บาท

งบบุคลากร รวม 3,256,476 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,256,476 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,613,736 บาท

ตั้งไว  1,613,736.- บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแก
พนักงาน สวนตําบลหลุงตะเคียน  จํานวน  6  อัตรา พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงอัตราเงินเดือนและคุณวุฒิ ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563
  ถึงวันที่  30  กันยายน  2564  รวม  12  เดือน  (กองการ
ศึกษา)
 1. เงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 758,880
.- บาท  จํานวน  2  อัตรา  ตําแหนง  ผอ.กองการศึกษาฯ และนัก
วิชาการศึกษาชํานาญการ ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556
  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – จาย  งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงิน
รายได(กองการศึกษาฯ)
 2. เงินเดือนสําหรับขาราชการครู  ตั้งไว  854,856
.-  บาท  จํานวน  4  อัตรา  ตําแหนง ครู(คศ 2) และครูผูชวย ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค(กองการศึกษาฯ) ฐาน
อํานาจหนังสือ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว 2070  ลว 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว 42,000  บาท   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแก
พนักงานสวนตําบลหลุงตะเคียน  ตําแหนง  ผอ.กองการ
ศึกษาฯ  ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม  2563 ถึงวันที่  30
 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ.2559  หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  
ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

ตั้งไว  84,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแกขาราชการ
ครู  ระดับชํานาญการ  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งแตวันที่  1
 ตุลาคม  2563   ถึงวันที่  30  กันยายน  2564   รวม  12
  เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค  (กองการ
ศึกษาฯ)  ฐานอํานาจหนังสือ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,367,280 บาท

ตั้งไว  1,367,280   บาท  เพื่อจายเป็นคา
    -  พนักงานจางตามภารกิจ    ตั้งไว  719,280.-    บาท   
    1. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็กและผูชวย
ธุรการ ตั้งไว    385,680.-   บาท  จํานวน  4  อัตรา เพื่อจายเป็น
คาพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวัน
ที่  30  กันยายน  2564   รวม  12  เดือน พรอมปรับปรุงคา
จาง  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
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ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ.2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษาฯ)
    2. พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก   ตั้ง
ไว    333,600.-    บาท    จํานวน  3  อัตรา  เพื่อจายเป็นคาจาง
พนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวัน
ที่  30  กันยายน  2564 รวม  12  เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไประบุวัตถุประสงค (พรอมปรับปรุงคาจาง) ฐานอํานาจ
หนังสือ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2070  ลว 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
  -  พนักงานจางทั่วไป  ตั้งไว      648,000.-    บาท  
    1. พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก   ตั้งไว  216,000
.-  บาท  จํานวน  2  อัตรา   เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานทั่ว
ไป ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม 2563 ถึงวันที่  30  กันยายน  2564
 รวม  12  เดือน  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ.2559  หนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินราย
ได  (กองการศึกษาฯ)
    2. พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก   ตั้งไว  432,000
.- บาท   จํานวน   4  อัตรา    เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานทั่ว
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ไป  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30  กันยายน  2564
  รวม  12  เดือน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค ฐานอํานาจหนังสือ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 149,460 บาท

จํานวน    149,460  บาท  เพื่อจายเป็น
 1. พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก   ตั้ง
ไว   72,000   บาท   จํานวน  3   อัตรา  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  ตั้งแตวันที่  1
  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2564  รวม  12
  เดือน  ฐานอํานาจหนังสือ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
  2. พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวย ธุรการ  
ตั้งไว  5,460   บาท   จํานวน  1  อัตรา  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  ตั้งแตวันที่  1
  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2564  รวม  12
  เดือน  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 หนังสือสํานักงาน กจ
.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินราย
ได  (กองการศึกษาฯ)  
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 3. พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก  ตั้งไว   48,000
   บาท    จํานวน   4   อัตรา  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราวสําหรับพนักงานจาง  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวัน
ที่  30  กันยายน 2564  รวม  12  เดือน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไประบุวัตถุประสงค   (กองการศึกษาฯ) ฐานอํานาจ
หนังสือ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว
 2070  ลว 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 4.  พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก  ตั้งไว   24,000
   บาท   จํานวน  2  อัตรา  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราวสําหรับพนักงานจาง  ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม 2563 ถึงวัน
ที่ 30 กันยายน 2564  รวม 12 เดือน พรอมปรับปรุงคาจาง  ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได  พ.ศ.2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16
  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)  

งบดําเนินงาน รวม 931,370 บาท
ค่าตอบแทน รวม 236,370 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 206,370 บาท
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ตั้งไว  206,370  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทน
อื่น  สําหรับพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ในกองการศึกษาฯ  ขององคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ฐานอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  แกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 และคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอื่น ๆ  สําหรับจายเป็น
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลหลุง
ตะเคียน รวมทั้งขาราชการ  พนักงานสวนตําบลที่ขอตัวมาชวย
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว   30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ให
แกขาราชการครู ตําแหนง ครู ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค (กองการศึกษาฯ) ระดับปริญญาตรี  ปีละไม
เกิน  25,000 บาท  และระดับมัธยม ปีละไม
เกิน  4,800  บาท ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3274  ลว 19  มิถุนายน 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786  ลว
 8  พฤษภาคม 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2174  ลว 13  เมษายน  2563 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว
 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 350,000 บาท

ตั้งไว  350,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน  คา
จางเหมาผูดูแลเด็ก , งานบวงสรวงยาโมอําเภอหวยแถลง  คาจาง
เหมาเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ โทรทัศน  หรือสิ่งตีพิมพตาง ๆ  คาลางฟิลมอัดขยายรูป  คา
วารสาร , หนังสือพิมพ  และคาจางเหมาอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน ตอองคการบริหารสวนตําบล  ฐานอํานาจ หนังสือดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษาฯ)

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน  ในการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฐานอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559   (กองการศึกษาฯ) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นตอง
จาย ฐานอํานาจระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ของ จนท.ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  (กองการศึกษาฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไว   25,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ครุภัณฑ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  ปริ้นเตอร  เครื่องถาย
เอกสาร  เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ  พัดลม  ตู
เย็น  ตู  โตะ ทรัพยสินอื่นๆ และครุภัณฑอื่นๆ (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว    50,000   บาท เพื่อจัดซื้อเป็นคาสิ่งของ เครื่องใชประจํา
สํานักงานตางๆสํานักงาน และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง  6
 แหง   เชน  กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ  เกาอี้พลาสติก
สําหรับเด็กเล็กนั่งรับประทานอาหาร  ฯลฯ  ฐานอํานาจหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว  40,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช   งานบาน
งานครัวตาง ๆ ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  เชน แปรง ไม
กวาด น้ํายา  ทําความสะอาดตางๆ สบู ฯลฯ  ฐานอํานาจ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผย
แพร (หนังสือพิมพ) นิตยสารการเกษตร นิตยสารการเลี้ยง
สัตว นิตยสารบานและสวนฯลฯ  ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

ตั้งไว   70,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน  แผนดิสก  แผนกรองแสง  หมึกพิมพ  ผา
หมึก  แผนบันทึกขอมูล  คียบอรด  โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา หนา 113 ลําดับที่ 104 ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ, หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอยและวัสดุและคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 38,000 บาท

ตั้งไว  38,000  บาท เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่อยูในรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลและกิจการ
อื่นๆ  ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษาฯ)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว   42,000  บาท    เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ โทรสาร คาเชา
พื้นที่บริการอินเตอรเน็ต คาจดทะเบียนโดเมนพรอมทั้งปรับปรุง
ขอมูลขาวสารกิจกรรมตางๆ คาใชจายเกี่ยวการใชระบบอินเตอร
เน็ตความเร็วสูง และคาสื่อสารอื่นๆ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
อยูในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน ฐาน
อํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลว 12 ก.ย. 2560หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/1529 ลว 3 ส.ค
. 2560 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษาฯ)   
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งบลงทุน รวม 935,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ  2  บาน จํานวน 11,000 บาท

ตั้งไว  11,000  บาท  เพื่อ จัดซื้อตูเหล็กประตูสองบานทึบ      
       จํานวน  2  ตู ๆ ละ 5,500  บาท สําหรับกองการ
ศึกษาฯ และศพด.บานสายทอง คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27
 มิถุนายน 2559  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว
 19 มีนาคม 2561 เรืองหลักเกณฑและอัตราคาใชสอยประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท.0808.2/ว0444 ลว  24 มกราคม 2561 เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑการเขียนราบละเอียดคําชี้แจงงบประมาณราย
จายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561 - 2565) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา แผนงาน
การศึกษา หนา 224 ลําดับที่ 5 ฐานอํานาจหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย และ
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24  มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  ALL In One  แบบตั้งโตะ จํานวน 34,000 บาท

ตั้งไวรวม    34,000       บาท     เพื่อจายเป็น 
    1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  ALL In One  แบบตั้งโตะ  
จํานวน   34,000   บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร  ALL In One จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 17,000
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  บาท สําหรับ ศพด. บานสายทอง และศพด.บาน
ตะแกรง คุณลักษณะพื้นฐาน
        -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2  แกน
หลัก (core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน  1 หนวย
        -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ(Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
        -มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาด
ไมนอยกวา 4GB
        -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
        -มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จานวน 1 หนวย
        -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
 ชอง มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
        - มีแป้นพิมพและเมาส
        - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21
 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
        - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth  ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิถุนายน 2559
  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว 19 มีนาคม 2561 เรืองหลัก
เกณฑและอัตราคาใชสอยประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2
/ว0444 ลว 24 มกราคม 2561 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑการ
เขียนราบละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ อปท. จาก
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา หนา 238 ลําดับที่ 34  ฐาน
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อํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย และวัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่  24
  มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 890,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกรักษ จํานวน 610,000 บาท

    กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  รายละเอียด ดังนี้  
    พื้นที่อาคารเรียน  ขนาดกวาง 6 เมตร  ยาว 16 เมตร      
    พื้นที่รับสงนักเรียน  ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 8 เมตร      
    หองสวมจํานวน 1 ที่นั่ง     
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้าย ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
  หนา 10 ขอ 17 

โครงการปรับปรุง  ซอมแซม  ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 280,000 บาท
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ตั้งไว  280,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับ
ปรุง  ซอมแซม  ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง  ซอมแซม  ตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
        ฐานอํานาจ  ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (หนังสือคณะ
กรรมการวินัจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจาง  และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว259ลว 4
  มิถุนายน 2561 (กองการศึกษาฯ) จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 13 ขอ 22

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,776,655 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,904,655 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,252,890 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง  6  
แหง

จํานวน 31,390 บาท

ตั้งไว  31,390  บาท  เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง  6  แหง  สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหลุง
ตะเคียน จํานวน  73  คนๆ ละ  430  บาท ตอคน  ตอปี  ขอมูล
เด็ก ณ วันที่  6  สิงหาคม  2563  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  (อายุ 3-5 ปี)  ใน ศพด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค(กองการศึกษาฯ) ฐานอํานาจหนังสือ หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว
 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา 73 ขอ 53
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คาเครื่องแบบนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง  6  แหง จํานวน 21,900 บาท

ตั้งไว  21,900  บาท  เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง  6  แหง  สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหลุง
ตะเคียน จํานวน 73  คนๆ ละ 300 บาท ตอคน ตอปี ขอมูล
เด็ก ณ วันที่ 6  สิงหาคม  2563 จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3
-5 ปี) ใน ศพด. 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค (กองการ
ศึกษาฯ).ฐานอํานาจหนังสือ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 73
 ขอ 53

คาจัดการเรียนการสอนของ ศพด.รายหัว จํานวน 244,800 บาท

ตั้งไว   244,800  บาท เพื่อจายคาจัดการเรียนการสอนของ ศพด
.รายหัว  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง  6  แหง  สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุง
ตะเคียน  จํานวน  144  คนๆ ละ  1,700.- บาท  ตอคน ตอ
ปี  ขอมูลเด็ก  ณ  วันที่  6 สิงหาคม  2563  จัดสรรสําหรับ
ปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี)ใน ศพด. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค  (กองการศึกษาฯ) จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา หนา 76  ลําดับที่  61  ฐานอํานาจหนังสือ หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว
 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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คาใชจายโครงการเรียนรูนอกสถานที่สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว   50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา  เชน  คาวัสดุ
อุปกรณ  ป้ายโครงการ  คาตอบแทนวิทยากร คาจาง
เหมารถ  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษาฯ) ฐาน
อํานาจระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของ จนท.ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 74  ขอ 55

คาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก  ( เคลือบฟลูออไรด 
)

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริม
พัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก  ( เคลือบฟลูออไรด )   เพื่อเป็นคาใชจาย
ในการดูแลสุขภาพเด็กเล็กเชน คาจัดซื้อฟลูออไรด และคาใชจาย
ในการดําเนินการอื่น ๆที่เกี่ยวของ ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การ
ซื้อ การจาง  จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา หนา 79 ลําดับที่ 71  (กอง
การศึกษาฯ)

คาใชจายโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ทั้ง 6  แหง   โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษา  ทั้ง 6  แหง   โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  เชน  คาจางเหมาจัดทําอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  ป้ายโครงการ   คาจัดสถานที่  คา
ตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (กองการ
ศึกษาฯ) จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาการศึกษา หนา 78 ลําดับที่  69  ฐานอํานาจตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว02726  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
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คาใชจายโครงการอบรมใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยรับสถานการณฉุกเฉินและอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
กับเด็ก

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมให
ความรูบุคลากรเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความปลอดภัยรับ
สถานการณฉุกเฉินและอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก เพื่อ
จายเป็นคา  เชน  คาจางเหมาจัดทําอาหาร  และเครื่องดื่ม  คา
วัสดุอุปกรณ  ป้ายโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาตอบแทน
วิทยากร  และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  (กองการศึกษาฯ) ฐาน
อํานาจระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของ จนท.ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  หนา 74  ขอ 54 

คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว  50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาในการดําเนินโครงการวันเด็ก
แหงชาติ  เชน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน  ของขวัญ  ของ
รางวัล  สนับสนุนคาจัดทํานิทรรศการใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัด   คาจัดทําอาหาร และเครื่องดื่มสําหรับเด็กและ ผู
รวมงานในวันเด็กแหงชาติ  (กองการศึกษาฯ) จากแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา แผน
งานการศึกษา  หนา 76 ลําดับที่ 60 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559
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คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขัน
กีฬาสีภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เชน  คาจางเหมาจัดทํา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  ป้ายโครงการ  คาจัดสถาน
ที่  คาเงินรางวัล   ถวยรางวัล  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยว
ของ  (กองการศึกษาฯ)จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
ศึกษา หนา 78  ลําดับที่ 70  ฐานอํานาจระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ. 2559

คาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6  แหง จํานวน 14,600 บาท

ตั้งไว  14,600  บาท  เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6  แหง  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหลุง
ตะเคียน  จํานวน   73  คนๆ ละ  200.- บาท  ตอคน ตอ
ปี  ขอมูลเด็ก ณ วันที่  6  สิงหาคม  2563 จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ( อายุ 3-5 ปี  ) ใน ศพด. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค (กองการศึกษาฯ) ฐานอํานาจหนังสือ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว 14
  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หนา 73 ขอ 53.
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คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 705,600 บาท

ตั้งไว  705,600  บาท  คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด  เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร  สวนตําบลหลุง
ตะเคียน  จํานวน 144  คนๆ ละ  20 บาท  ตอคนตอ
วัน จํานวน 245  วัน  (ขอมูลเด็ก  ณ  วัน
ที่  6  สิงหาคม  2563)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค  (กองการศึกษาฯ)   จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
ศึกษา หนา 77 ลําดับที่ 64 ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว
 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาอุปกรณการเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง  6  แหง จํานวน 14,600 บาท

ตั้งไว  14,600  บาท  เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง  6  แหง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน
จํานวน 73 คนๆ ละ  200  บาท  ตอคน ตอปี  ขอมูลเด็ก ณ วัน
ที่  6  สิงหาคม 2563  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ( อายุ 3-5 ปี ) ใน ศพด. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค  (กองการศึกษาฯ) ฐานอํานาจหนังสือ หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว
 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 73 ขอ 53
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกองการศึกษาฯ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000  บาท เพื่อจายเป็นคาพัฒนาครู  ผูดูแลเด็ก  และ
บุคลากรในกองการศึกษา  เชน  คาจางเหมาจัดทําอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ ป้ายโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คา
ตอบแทนวิทยากร และคาจางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ(กองการ
ศึกษาฯ) ฐานอํานาจระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ จนท.ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)  
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ค่าวัสดุ รวม 1,651,765 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,651,765 บาท

ตั้งไว  1,651,765  บาท  เพื่อจายเป็น  
        1. โครงการอาหารเสริม (นม)  ตั้งไว  1,375,832
.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอาหาร
เสริม (นม)  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
หลุงตะเคียน  จํานวน   6   แหง   จํานวน  718  คน ๆ ละ  7.37
  บาท  จํานวน  260  วัน   ขอมูลเด็ก  ณ  วันที่  6
  สิงหาคม  2563  
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค (กองการ
ศึกษาฯ ) จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาการศึกษา หนา 77 ลําดับที่ 63 ฐานอํานาจหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว 14
  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
        2.โครงการอาหารเสริม (นม)  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหลุง
ตะเคียน  ตั้งไว  275,933.-  บาท  จํานวน   6
  แหง  จํานวน  144  คน ๆ ละ  7.37  บาท  จํานวน  260
  วัน  ขอมูลเด็ก ณ วันที่  6  สิงหาคม  2563  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค  (กองการศึกษาฯ) จากแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
ศึกษา หนา 77ลําดับที่  63  ฐานอํานาจหนังสือ หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว 14
  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,872,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,872,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,872,000 บาท

ตั้งไว  2,872,000  บาท  เพื่อจายอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหแกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุงตะเคียน จํานวน    6   แหง    เพื่อจายเป็นคาอาหาร
กลางวัน  จัดสรรใหแกเด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6
   จํานวน  718 คน  อัตราคนละ  20  บาท ตอคน ตอ
วัน  จํานวน  200  วัน  (ขอมูล  ณ  วันที่  6  สิงหาคม  2563
)  ตั้งจายจาก  เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค  (กองการ
ศึกษา) จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา หนา 77  ลําดับ
ที่  66  ฐานอํานาจหนังสือ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลว 14  กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 710,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว  120,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุและผูพิการ    ฐานอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
.2562  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0891 2/ว
0803  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ  2563  เรื่องแนวทางการจัดอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว  10,000  บาท เพื่อจายเป็น  คาจางเหมาสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาร
ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีฯ     และคาจางเหมาอื่น ๆที่เกี่ยว
ของ    ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล  ฐาน
อํานาจ หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.5/ ว 0120  ลงวัน
ที่  12  มกราคม  2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.5 / 1745  ลงวัน
ที่  31  สิงหาคม  2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.5 / 1042  ลงวัน
ที่  10  เมษายน  2561  (สํานักงานปลัด) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว 20,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในการสนับสนุน
การดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เชน  คาวิทยากรฝึกอบรม คาวัสดุประกอบการฝึก
อบรม รณรงค สงเสริมสนับสนุนหมูบานชุมชนตนแบบดานการ
บริหารจัดการขยะ และ อื่นๆ ตลอดจนป้ายโครงการ  ฐาน
อํานาจ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง ( ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.2560  ประกาศกระทรวง
มหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  ลงวัน
ที่  18  ตุลาคม  2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่  มท0810.5/ว 0263  ลงวัน
ที่ 16  มกราคม  2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด  0810.5/ว 627  ลงวัน
ที่  7  มีนาคม2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.5 / ว 485  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ  2562  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.5/ว698  ลงวันที่  22  กุมภา
พันธฅ  2562  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด
ที่  มท  0820.2/ว 1031  ลงวันที่  14  มีนาคม  2562   ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 )  หนา  163  ขอ 374   (สํานักงานปลัด)
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โครงการรขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ  เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารีฯ

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน  ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารีฯ     เชน  คาจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา  กระติกหรือกระเป๋าเก็บความเย็น  เข็มฉีด
ยา  ถุงมือ  เชือก  เพื่อจัดซื้อเครื่องหมาย และ คาจัดซื้อสมุด
บันทึกขอมูล  คาวัสดุ  อุปกรณอื่น  ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.5/ ว
 0120  ลงวันที่  12  มกราคม  2560  หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.5 / 1745  ลงวัน
ที่  31  สิงหาคม  2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.5 / 1042  ลงวัน
ที่  10  เมษายน  2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 )   หนา  161  ขอ 369   ( สํานักงานปลัด )

โครงการรณรงคและแกไขโรคระบาด  โรคติดตอ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคป้องกันและแกไขโรคระบาด  โรคติดตอ  ตลอด
จนในการดําเนินการแกไขโรคอุบัติใหม  โรคไขเลือดออก  โรคมือ
เทาปาก  เชน  การจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน  ทรายอะเบท  คา
น้ํามันเบนซิน  คาน้ํามันดีเซล  คาจางเหมาแรงงานในการฉีดพน
หมอกควัน  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ  ฐานอํานาจ  พ.ร
.บ.สาธารณสุข  พ.ศ.2535  พ.ร.บ. โรคติดตอ พ.ศ
.2535   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 )  หนา  161  ขอ 376    ( สํานักงานปลัด ) 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการป้องกันโรคติดตอเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19 ) และการจัดทําหนากากอนามัยเพื่อ
การป้องกันตนเอง

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว  50,000  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการใหความรูในการป้องกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ( covid-19 ) และการจัดทําหนากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง  เชน  ผา  กรรไกร ไมบรรทัด  ปากา  ดินสอ  เข็ม
หมุด  เข็ม  ดาย  หนากากอนามัย  สารตั้งตั้งในการจัดทําเจ
ลแอลกอฮอลลางมือ  ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ ในการป้องกัน
และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  เชนจัดหาน้ํายาฆาเชื้อ  เจ
ลแอลกอฮอล    แอลกอฮอล   ถังพนน้ํายาฆาเชื้อ  ตลอดจนคาใช
จายอื่น ๆที่เกี่ยวของ  ฐานอํานาจหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2 / ว 2120  ลงวันที่  9
  เมษายน  2563  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
ที่สุด  ที่  มท  0819.3 / ว 1375  ลงวันที่  8 พฤษภาคม  2563
  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่  มท
  0808.2 / 
ว 1433  ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2563  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2 / ว 2787 ลงวันที่ 15
  พฤษภาคม  2563   พ.ร.บ.สาธารณสุข  พ.ศ.2535  พ.ร.บ. โรค
ติดตอ พ.ศ.2535   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565
 )  เพิ่มเติมฉบับที่  1  หนา 38 ขอ 105     ( สํานักงานปลัด ) 
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว  60,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอม
แซม  บํารุงรักษาครุภัณฑการเกษตร    ( เครื่องพนหมอก
ควัน ) ใหสามารถ ใชงานไดตามปกติ ฐานอํานาจระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560  การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ  การบํารุง
รักษา  ขอ 212  ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุที่
อยูในความครอบคริงใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดตลอด
เวลา  โดยใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงที่เหมาะสมและระยะ
เวลาในการซอมบํารุง  ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพพรอมใชงานโดย
เร็ว  ( สํานักงานปลัด )

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ  เอกชน  หรือกิจการที่เป็น
สาธารณะประโยชน

จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว  300,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราชดําริสาธารณสุข และ อื่นๆ ใหแกคณะ
กรรมการหมูบาน 15  หมูบานๆละ 20,000  บาท  ราย
ละเอียด  ดังนี้
        1. คณะกรรมการหมูบานหลุงตะเคียน หมูที่  1
  จํานวน  20,000  บาท
        2. คณะกรรมการหมูบานตะแกรง หมูที่  2
  จํานวน  20,000  บาท
        3. คณะกรรมการหมูบานไผนกเขา หมูที่  3
  จํานวน  20,000  บาท
        4. คณะกรรมการหมูบานสรศักดิ์   หมูที่  4
  จํานวน  20,000  บาท
        5. คณะกรรมการหมูบานสระมะคา  หมูที่  5
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  จํานวน  20,000  บาท
        6. คณะกรรมการหมูบานหนองสาย หมูที่  6
  จํานวน  20,000  บาท
        7. คณะกรรมการหมูบานตาดอน หมูที่  7
  จํานวน  20,000  บาท
        8. คณะกรรมการหมูบานกระทุมแทน หมูที่  8
  จํานวน  20,000  บาท
        9. คณะกรรมการหมูบานโคกซาด หมูที่  9
  จํานวน  20,000  บาท
        10. คณะกรรมการหมูบานโนนเพ็ด หมูที่  10
  จํานวน  20,000  บาท
        11. คณะกรรมการหมูบานโคกรักษ หมูที่  11
  จํานวน  20,000  บาท
        12. คณะกรรมการหมูบานสายทอง หมูที่  12
  จํานวน  20,000  บาท
        13. คณะกรรมการหมูบานพะไลพัฒนา หมูที่  13
  จํานวน  20,000  บาท
        14. คณะกรรมการหมูบานตะเคียนทอง หมูที่  14
  จํานวน  20,000  บาท
        15. คณะกรรมการหมูบานหนองนกเขา หมูที่  15
  จํานวน  20,000  บาท
        ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่  24
  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทน  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่  3  เมษายน  2560
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หนา 165-
182  
( สํานักงานปลัด )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 178,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 178,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจางเหมารถ  รับ – สง  เด็กนักเรียนสําหรับเด็ก ศพด.ใน
สังกัด  อบต. หลุงตะเคียน

จํานวน 108,000 บาท

ตั้งไว  108,000  บาท  เพื่อเป็นคาใชจายโครงการจาง
เหมารถ  รับ – สง  เด็กนักเรียนสําหรับเด็ก ศพด.ในสังกัด  อบต
. หลุงตะเคียน    เพื่อชวยเหลือเด็กดอยโอกาส เด็กยากจน ไดเดิน
ทางมาเรียนดวยความสะดวก(กองการศึกษาฯ)  ฐาน
อํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
สงเคราะหผูยากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ
.2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด   ที่  มท
  0808.2 / ว 1234  ลงวันที่  7  มีนาคม  2560  หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท 0808.2 / 757  ลง
วันที่  7  เมษายน  2560    ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  การซื้อหรือ
จาง  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 – 2565 )  
แกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2   แผนงานสังเคราะห
สงเคราะห  หนา  72  ขอ  51
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเคราะหผูสูงอายุ/ผูพิการ  ผูติด
เชื้อเอดส  ผูดอยโอกาส  ผูยากไร

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ/ผูพิการ ในตําบลหลุงตะเคียน วัสดุ
อุปกรณ  ป้ายโครงการ   คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณอื่น    และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ฐาน
อํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0808.2 / ว 2145  ลงวัน
ที่  11  ตุลาคม  2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0810.7 / ว 6768  ลงวันที่  29  พฤศิกายน
  2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0810.6 / ว 24  ลงวัน
ที่  4  มกราคม  2561  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แผนงานสังเคราะหสงเคราะห  หนา  70  ขอ  46
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โครงการรณรงค ป้องกันและแกไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว  10,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายการดําเนินกิจกรรม
โครงการรณรงค ป้องกันและแกไขปัญหาโรคเอดส  เชน จัด
กิจกรรมรณรงคเดินวิ่งตอตานเอดส   ฝึกอบรมใหความรูเบื้อง
ตน  ในการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหาโรคเอดส  ใหแก
ประชาชนทั่วไป    เชน วัสดุอุปกรณ    ป้ายโครงการ  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม   วัสดุ อุปกรณอื่น   และคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560    หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2 / ว 2145  ลงวัน
ที่  11  ตุลาคม  2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0810.7 / ว 6768  ลงวันที่  29  พฤศิกายน
  2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0810.6 / ว 24  ลงวัน
ที่  4  มกราคม  2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 –
 2565 ) แผนงานสังเคราะหสงเคราะห หนา163 ขอ 372 (สํานัก
งานปลัด)   
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โครงการสงเสริมศูนยพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนา
บทบาทสตรี ในตําบลหลุงตะเคียน วัสดุอุปกรณ  ป้าย
โครงการ   คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณ
อื่น   และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฐานอํานาจ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565 )  แผนงานสังเคราะห
สงเคราะห  หนา  71  ขอ  48 ( สํานักงานปลัด)  

โครงการสงเสริมศูนยพัฒนาเยาวชนตําบลหลุงตะเคียนและดําเนิน
การปลูกจิตสํานึกอาสา (คนไทใจอาสา)

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน ในตําบลหลุงตะเคียน วัสดุ
อุปกรณ  ป้ายโครงการ  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม   วัสดุ อุปกรณอื่น   และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฐาน
อํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0808.2 / ว 2145  ลงวัน
ที่  11  ตุลาคม  2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0810.7 / ว 6768  ลงวันที่  29  พฤศิกายน
  2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0810.6 / ว 24  ลงวัน
ที่  4  มกราคม  2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น    ( พ.ศ.2561 –
 2565 ) แผนงานสังเคราะห
สงเคราะห  หนา  71  ขอ  50  ( สํานักงานปลัด) 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,611,984 บาท

งบบุคลากร รวม 2,129,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,129,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,385,200 บาท

ตั้งไว 1,385,200  บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบลหลุงตะเคียน จํานวน  5  อัตรา รายละเอียดดังนี้
 1. ผูอํานวยการกองชาง     2. นายชางโยธาอาวุโส
 3. เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน   4. นายชางไฟฟ้าชํานาญงาน 
5. นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโส
พรอมทั้งเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มตามวุฒิ ตั้งแตวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12
  เดือน พรอมปรับปรุงเงินเดือน ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ.2559  หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินราย
ได(กองชาง) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

ตั้งไว  24,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพและเงินเพิ่ม
ตาง ๆ ใหแกพนักงานสวนตําบลหลุง
ตะเคียน จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวัน
ที่ 30 กันยายน 2564  รวม 12  เดือน  ฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ
.2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งไว  42,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแก
พนักงานสวนตําบลหลุงตะเคียน ตําแหนงนักบริหารงาน
ชาง  องคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564  รวม  12 เดือน ฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ
.2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 613,800 บาท

ตั้งไว    613,800.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาพนักงานจาง ดังนี้
 -  ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งไว  289,800
.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา รายละเอียดดังนี้
 1. ผูชวยนายชางไฟฟ้า 2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
 ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
 รวม  12 เดือน พรอมปรับปรุงคาจาง ฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ
.2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – จาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงิน
รายได(กองชาง)
 -  เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไป  ตั้งไว  324,000
.-  บาท  จํานวน 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้  1. พนักงานขับ
รถ จํานวน 1 อัตรา       2. พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  2
  อัตรา 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564รวม  12
 เดือน ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ.2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 64,920 บาท

ตั้งไว  64,920.-  บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ และเงิน
เพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 2 อัตรา และพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวัน
ที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน ฐานอํานาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ
.2559  หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก  ที่  มท  0808.2/ ว 1657  ลงวัน
ที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 3,967,064 บาท
ค่าตอบแทน รวม 259,305 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 174,905 บาท

174,905.-  บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสวน
โยธา ขององคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  แกพนักงานสวนทอง
ถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2557 และคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอื่น ๆ  สําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนผูปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลหลุง
ตะเคียน รวมทั้งขาราชการ  พนักงานสวนตําบลที่ขอตัวมาชวย
ราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลหลุงตะเคียนและ
ลูกจาง ฐานระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกเงินตอบ
แทนการปฎิบัติงานนอกเวลาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

ตั้งไว  60,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวน
ตําบลหลุงตะเคียน จํานวน 2 คน ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2 / ว 2381  ลงวัน
ที่  17  เมษายน  2562  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการทําประกันภัย
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562 (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,400 บาท

ตั้งไว  14,400.- บาท  เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให
แกพนักงานสวนตําบลหลุงตะเคียนและลูกจางประจํา ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 1,212,759 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,122,759 บาท

ตั้งไว  1,122,759  บาท  เพื่อจายเป็นคาจาง
เหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร
ขาวสารทางวิทยุ  โทรทัศน  หรือสิ่งตีพิมพตาง ๆ คาลางฟิลมอัด
ขยายรูป และคาจางเหมาบริการผูดูแลบํารุงรักษาระบบประปา
และการควบคุมดูแลรับผิดชอบการผลิตน้ําประปา จดหนวยน้ํา
ประปา และคาจางเหมาพนักงานจางชวยงานดาน
ชาง  จํานวน 10 อัตรา คาจางเหมาสูบน้ํา คาแบกหาม คาจาง
เครื่องจักร คาจางเหมาแรงงานสําหรับกิจการประปาหมูบานและ
สาธารณูปโภคที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุงตะเคียน คาจางเหมาออกแบบและจางเหมาอื่นๆ  ที่
เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล  ฐานอํานาจ หนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจางประจํา  พ.ร.บ.รถจักรยานยนต พ.ร.บ.รถ
ยนต  คาธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพน้ําภายในตําบลหลุง
ตะเคียน คารังวัดออกหนังสือ นสล.ระบบประปาและแหลงน้ําภาย
ในตําบล และคาธรรมเนียมการติดตั้ง/ยายมิเตอรไฟฟ้า ฐาน
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เชน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน คาเบี้ย
เลี้ยง  คาเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็นตองจาย ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  ( ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว  30,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ครุภัณฑ  เชน  รถยนต  จักรยานยนต  เครื่องพิมพดีด เครื่องถาย
เอกสาร  เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ  พัดลม ตู
เย็น ตู  โตะ เครื่องสูบน้ํา ทรัพยสินอื่น  และครุภัณฑอื่นๆ ให
สามารถใชงานได ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  การบํารุง
รักษา  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  ขอ 212  ใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุที่อยูในความครอบครองใหอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา  โดยใหมีการจัดทําแผนการ
ซอมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซอมบํารุง  ในกรณีที่
พัสดุเกิดการชํารุด  ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการซอมแซมให
กลับมาอยูในสภาพพรอมใชงานโดยเร็ว  ประกอบกับ หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณใน
ลักษณะคาใชสอย  วัสดุ และ สาธารณูปโภค  นส.มท.0808.2/ว
 1536  ลว.19  มีนาคม  2561 (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 1,795,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

ตั้งไว  35,000  บาท เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชประจํา
สํานักงานตาง ๆ  เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ เกาอี้
พลาสติก เกาอี้ ฯลฯ  (ราคาตอหนวยตอชุดไม
เกิน  5,000 บาท ) ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลง
วันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวัน
ที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

ตั้งไว  120,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาซื้อหลอดไฟฟ้า เบรก
เกอร  ปลั๊กไฟ สวิตซไฟ หลอดวิทยุ เครื่องมือและอุปกรณ
เซฟตี้ และชิ้นสวนวิทยุ อุปกรณซอมโคมไฟสาธารณะคา
วัสดุ อุปกรณไฟฟ้าปรับปรุงหอประชุม และอุปกรณตูควบคุม
ระบบอัตโนมัติ ฯลฯ ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลง
วันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวัน
ที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง) 

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว  200,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา จัดซื้อวัสดุกอสราง
ตางๆ  เชน เลื่อย ตะปู คอน สี ทราย ไมตางๆ ปูน
ซีเมนต ทอ ลูกรัง หินคลุก อิฐ หรือซีเมนต บล็อก ฯลฯ ฐาน
อํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว
 2061  ลงวันที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว 30,000  บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนตและอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฐาน
อํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบระมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว
 2061  ลงวันที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 110,000 บาท

ตั้งไว  110,000.-  บาท  เพื่อจายเป็น
    1.  คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่นรถยนตสวน
กลาง และการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในกิจการของกองชาง ตั้ง
จาย  100,000  บาท ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24
 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322  ลงวันที่  24
  สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัด
จางผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส(e-GP)  
หนังสือที่  กค (กวจ)  0405.2 / ว 179  ลงวันที่  9
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  เมษายน  2561  เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อ
เพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานภาค
รัฐ   (กองชาง)
    2.  คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่นรถ
จักรยานยนต และการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในกิจการของกองชาง ตั้ง
ไว 10,000 บาท ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561
 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนังสือดวนที่
สุด ที่ กค 0405.4/ว 322  ลงวันที่  24  สิงหาคม 2560
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางผานระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส(e-GP)  หนังสือที่  กค
 (กวจ)  0405.2 / ว 179  ลงวันที่  9  เมษายน  2561  เรื่องแนว
ทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐ   (กองชาง)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 1,220,000 บาท
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ตั้งไว 1,220,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย ที่ใชในการผลิตน้ําประปา เชน คลอรีน สารสม สาร
คารบอน ปูนขาว ฯลฯ สําหรับกิจการประปาหมูบาน ที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน  ฐาน
อํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว
 2061  ลงวันที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

ตั้งไว  80,000  บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน  แผนดิสก  แผนกรองแสง  หมึกพิมพ  ผา
หมึก  แผนบันทึกขอมูล  คียบอรด  โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ฐานอํานาจ หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว
 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลง
วันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวัน
ที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

ตั้งไว 700,000  บาท เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับกิจการ
ประปา ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหลุง
ตะเคียน ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่  มท 0810.8 / ว 2217  ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม  2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1846  ลงวัน
ที่ 12 กันยายน 2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 515,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 515,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว  40,000  บาท  เพื่อ
    - จัดหาเครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 12 นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวันที่  29
  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 )  หนา 246  ขอ  54
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เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไว  25,000  บาท  เพื่อ
 - จัดหาเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า    จํานวน  1  เครื่อง
ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวันที่  29
  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 )  หนา 246  ขอ  54
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 450,000 บาท

ตั้งไว  450,000 บาท เพื่อจายเป็น  คาบํารุงรักษาสิ่งกอสรางและ
สาธารณูปโภค เชน คาปรับปรุงรองระบายน้ํา คาปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง  คาปรับปรุงถนนหินคลุก คาปรับปรุงระบบประปา คาปรับ
ปรุงทอสงน้ําดิบ/ทอจายน้ําประปา  คาปรับปรุงถนน คสล. คา
ปรับปรุงฝายดิน คาปรับปรุงฝาย คสล. คาปรับปรุงทอระบาย
น้ํา คาเกรดถนนภายในตําบล และสิ่งกอสรางอื่นๆ    ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  การบํารุง
รักษา การตรวจสอบ การบํารุงรักษา ขอ 212  ใหหนวยงานของ
รัฐจัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุที่อยูในความครอบครองใหอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา  โดยใหมีการจัดทําแผนการ
ซอมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซอมบํารุง  ในกรณีที่
พัสดุเกิดการชํารุด  ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการซอมแซมให
กลับมาอยูในสภาพพรอมใชงานโดยเร็ว  ประกอบกับ หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค นส.มท.0808.2/ว
 1536 ลว. 19 มีนาคม 2561 (กองชาง )
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งานไฟฟ้าถนน รวม 755,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 755,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 755,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า  บานสายทอง  หมูที่  12 จํานวน 150,000 บาท

   1. ปริมาณงานระบบจําหนายไฟฟ้าแรงสูงพรอมติดตั้งหมอ
แปลง 
        -ขยายเขตระบบจําหนายแรงสูง จากจุดเดิม ไปทาง
บานกระทุมแทน
        -ติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้า 1 หมอ
        -ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา จากหมอแปลง ไปทางบาน
สายทอง
        -ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา จากหมอแปลง ไปทาง
บานกระทุมแทน
    2. ปริมาณงานขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา 
        -ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา จากจุดเดิม ไปทางบานตา
ดอน
        -ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา จากจุดเดิม ไปทางบาน
สายทอง
        ฐานอํานาจตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68  (1) (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1   ประจําปีพ
.ศ.2563  หนา  26  ขอ 64
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โครงการขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา  บานตะแกรง  หมูที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

    -ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา จากจุดเดิม ไปทางป่า
สาธารณะบานไผนกเขา
    ฐานอํานาจตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68  (1) (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  ยุทธศาสตรที่ 5  ดานโครงสรางพื้นฐาน ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง  ฉบับที่  1   ประจําปีพ.ศ.2563  หนา  21  ขอ  47

โครงการขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา  บานตะเคียนทอง  หมูที่  
14

จํานวน 50,000 บาท

    -ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา  จากจุดเดิม ไปทางหนองคลา
    ฐานอํานาจตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68  (1) (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนา  123  ขอ  231

โครงการขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา  บานโนนเพ็ด  หมูที่ 10 จํานวน 40,000 บาท

    -ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา จากจุกเดิม ไปทางโนนรัง
    ฐานอํานาจตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68  (1) (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1   ประจําปีพ
.ศ.2563  หนา  25  ขอ  60
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โครงการขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา  บานสายทอง  หมูที่  12 จํานวน 330,000 บาท

-ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา จากจุดเดิม ไปทางบริเวณสระ
เหวใหญ
ฐานอํานาจตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  มาตรา 68  (1) (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวาง
โดยวิธีอื่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  ประจําปี พ.ศ.2563
   หนา  26  ขอ  65  

โครงการขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา  บานหลุงตะเคียน  หมูที่ 1 จํานวน 40,000 บาท

    -ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา จากจุดเดิม ไปทางบานนาง
กัลยา  ผลพิมาย
    ฐานอํานาจตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68  (1) (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1   ประจําปีพ
.ศ.2563  หนา  20  ขอ  43

โครงการขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา-ไฟสาธารณะ  บานสรศักดิ์  
หมูที่ 4

จํานวน 40,000 บาท

    -ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา-ไฟสาธารณะ จากจุดเดิม ไป
ทางบานนางสิรินภา  สระภูมิ
    -ขยายเขตระบบจําหนายไฟสาธารณะ จากจุดเดิม ไปทาง
บานกระทุมแทน
    -ติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมูบาน  จํานวน  6 โคม  
    ฐานอํานาจตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68  (1) (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1   ประจําปีพ
.ศ.2563  หนา  22  ขอ  52
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โครงการขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา-ไฟสาธารณะ  บานหนอง
สาย  หมูที่ 6

จํานวน 85,000 บาท

        -ขยายเขตระบบจําหนายไฟสาธารณะ จากจุดเดิม ไปทาง
สระน้ําฝายใหม
        -ขยายเขตระบบจําหนายไฟสาธารณะ จากจุดเดิม ไปทาง
บานนางสุดตา  ยอดสิงห
        -ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา  จากจุดเดิม ไปทางนานาย
หนูปาน  แกวชนะ
        -ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา  จากจุดเดิม ไปทางบาน
นายมาวิน  รองไธสง
        -ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 5 จุด ภายในหมูบาน
        ฐานอํานาจตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 68  (1) (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1   ประจําปีพ
.ศ.2563  หนา  23  ขอ  56
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท

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

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.  2561-2565 
พรอมแผนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  และ คาใชจายใน
การจัดทําแผนชุมชน  เชน  จางเหมาจัดทําอาหาร  อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาจางเหมาถายเอกสาร  คาเครื่องเขียนแบบ
พิมพ  วัสดุอุปกรณ  ป้ายโครงการ    คาตอบแทนของคณะทํา
งาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ฐานอํานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่  12
  มีนาคม  2553  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุดที่ มท 0810.3 / ว 179  ลงวันที่  15  มกราคม  2562
  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.3 / ว 1921  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2562 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และและฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559    ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น
( พ.ศ.2561-2565 ) หนา 55 ขอ 12   ( สํานักงานปลัด )   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 660,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา (กีฬาอําเภอ  กีฬาตําบล  กีฬาหมูบาน) จํานวน 250,000 บาท

ตั้งไว  250,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด และโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอ
หวยแถลง  เชน วิ่งมาราธอน  แอโรบิค  กรีฑา  กีฬาพื้นบาน และ
คาใชจายในการจัดสงทีมนักกีฬาตําบลแขงขันระดับ
อําเภอ  เชน  คาจางเหมาจัดทําอาหาร  อาหารวาง  และเครื่อง
ดื่ม  คาเงินรางวัล  คาถวยรางวัล  คาคณะกรรมการตัดสิน  คาจัด
เตรียมสถานที่  คาจางเหมารถ  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยว
ของ  ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559  จากแผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ  หนา  181  ลําดับ
ที่  432 ( กองการศึกษา ) 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาไว
ประจําที่องคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน  และจัดซื้อ
วัสดุ – อุปกรณในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติดฯ  เชน  ป้ายนับคะแนนกีฬาประเภทตางๆ, สะแตนนั่งนับ
คะแนน อุปกรณการแขงขัน   ฟุตซอล  เป็นตน  ฐาน
อํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว
 2061  ลงวันที่  29  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561
 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 360,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 360,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางลานกีฬาบานหลุงตะเคียน  หมูที่ 1 จํานวน 360,000 บาท

กอสรางลานกีฬาตามแบบอบต.กําหนอ  ประกอบดวย   
 -กอสรางลานกีฬาคสล. ขนาดพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 510 ตาราง
เมตร  หนา 0.15 เมตร  
 -ติดตั้งโคมไฟพรอมเสาเหล็ก  จํานวน 6 ชุด  ( สปอรตไลแบบใช
กับสนามกีฬา 350 W )
 -ทําสนามกีฬาจํานวน 3 ชนิดกีฬา ดังนี้   
  1) วอลเลยบอล (ตีเสนพรอมเสาและเนต)   
  2) ตระกรอ (ตีเสนพรอมเสาและเนต)   
  3) ฟุตซอล (ตีเสนพรอมตาขายและเนต)   
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการเหล็ก  ขนาด 1.20x2.40
 เมตร  จํานวน 1 ป้าย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,756,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,756,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,756,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยคากอสราง (คา K) จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาชดเชยคากอสราง (คา K)  
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบ
ปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 22 สิงหาคม 2532  เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบ
อาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่  24  สิงหาคม  2532
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โครงการกอสรางถนน  คสล.ภายในบานตาดอน  หมูที่ 7 จํานวน 300,000 บาท

กอสรางถนน  คสล.จํานวน 2 ชวง    
       1. กอสรางถนนคสล.ไปนานายไสว ผองพรรณ  ขนาด
กวาง 6 เมตร  ยาว 15 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
       2. กอสรางถนนคสล.ไปนานายไสว ผองพรรณ  ขนาด
กวาง 3 เมตร  ยาว 144 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
        ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไว
นิลย  จํานวน 1 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้าย  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๑  ประจําปี พ.ศ.2563
   หนา  14 ขอ  26  

โครงการกอสรางถนน  คสล.ภายในบานพะไลพัฒนา หมูที่ 13 จํานวน 300,000 บาท

    กอสรางถนนคสล.จากจุดเดิม ไประบบประปา  ขนาดกวาง 5
 เมตร  ยาว 102 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้าย  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  ประจําปี พ.ศ.2563
   หนา  17  ขอ  33  
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โครงการกอสรางถนน  คสล.ภายในบานสรศักดิ์ หมูที่ 4 จํานวน 260,000 บาท

กอสรางถนนคสล.รอบบานบริเวณคันหนองสรศักดิ์  ขนาดกวาง 5
 เมตร  ยาว 88.5 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้าย  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  หนา  88  ขอ  103  

โครงการกอสรางถนน  คสล.ระหวางบานโคกซาด-บานทาลี่ จํานวน 250,000 บาท

    กอสรางถนนคสล.จากบานนางสายชล เกิดมะเลิงถึงบานทา
ลี่  ขนาดกวาง 5 เมตร  ยาว 85 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้าย  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  หนา  100 ขอ  147  
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โครงการกอสรางถนนคสล.ภายในบานสายทอง หมูที่ 12 จํานวน 250,000 บาท

    กอสรางถนนคสล.จํานวน 4 ซอย    
    1. บานนายดํา  รัฐวัง  ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 20
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
    วางทอคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ศก. 0.30 x 1.00
 เมตร  จํานวน 12 ทอน
    2. บานนายทองใส  บุญชู  ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 45
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ถมดินปรับระดับ  ขนาดกวาง 5
 เมตร  ยาว 25 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร  หรือปริมาตรดินถม
ไมนอยกวา 31 ลูกบาศกเมตร  วางทอคอนกรีตไมเสริม
เหล็ก ศก. 0.30 x 1.00 เมตร  จํานวน 6 ทอน
    3. บานนายเอกลักษณ  มนตรีชัย  ขนาดกวาง 3
 เมตร  ยาว 50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40
 เมตร  จํานวน 1 ป้าย  ฐานอํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและ
บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2542  มาตรา  16 และมาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1
  ประจําปี พ.ศ.2563   หนา  15  ขอ  30  
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โครงการกอสรางถนนคสล.ภายในบานหนองนกเขา หมูที่ 15 จํานวน 142,000 บาท

    กอสรางถนนคสล.จากทางหลวงชนบทถึงบาน  นางมอญ  
ลาดหิรินทร  ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 80 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้าย  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  หนา  113  ขอ  190  

โครงการกอสรางถนนคสล.ภายในบานหนองสาย หมูที่ 6 จํานวน 314,000 บาท

กอสรางถนนคสล.จํานวน 2 ชวง  รายละเอียด ดังนี้   
    1. จากสามแยกขางวัดหนองสายไปสระฝายใหม ขนาดกวาง 3
 เมตร  ยาวรวม 86.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร     
   2. ซอยบานนางบุญเลี้ยง ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาวรวม 93.50
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้าย  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  ประจําปี พ.ศ.2563
   หนา  14  ขอ  25  
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โครงการกอสรางถนนหินคลุก  บานสระมะคา หมูที่ 5 จํานวน 400,000 บาท

    ลงผิวทางหินคลุกจํานวน 2 สาย  ประกอบดวย  ตามรายการ
ดังนี้       
         -  สายที่ 1 ถมดินคันทาง  ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 315
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 598.50 ลูกบาศกเมตร  ลงผิวทางหินคลุกขนาดกวาง 3
 เมตร  ยาว 315 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 94.50 ลูกบาศกเมตร       
         -  สายที่ 2 ลงผิวทางหินคลุกขนาดกวาง 2.50
 เมตร  ยาว 600 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 150 ลูกบาศกเมตร       
        ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไว
นิลย  จํานวน 1 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้ายฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1  ประจําปี พ.ศ.2563
   หนา  13  ขอ  24         
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โครงการกอสรางถนนหินคลุกภายในบานหนองนกเขา หมูที่ 15 จํานวน 208,000 บาท

    กอสรางถนนหินคลุกจากหลังโรงเรียนถึงโคกหนอง
เสม็ด  ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 544  เมตร  หนา 0.10 เมตร  
    ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 163.20 ลูกบาศกเมตร   
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้าย  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  หนา  113  ขอ  189  

โครงการกอสรางถังตกตะกอนระบบประปาบานกระทุมแทน หมูที่ 8 จํานวน 400,000 บาท

    กอสรางถังตกตะกอนขนาดกวาง 3.40 เมตร  ยาว 9.50
 เมตร  ตามแบบอบต.กําหนด 
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้าย  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  ประจําปี พ.ศ.2563
   หนา  19  ขอ  40  
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โครงการกอสรางถังตกตะกอนระบบประปาบานตะแกรง หมูที่ 2 จํานวน 400,000 บาท

    กอสรางถังตกตะกอนขนาดกวาง 3.40 เมตร  ยาว 9.50
 เมตร  ตามแบบอบต.กําหนด 
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้าย  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  ประจําปี พ.ศ.2563
   หนา  19  ขอ  38  

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกจากสามแยกนานาง
ประเทือง  นิตรกระโทก ถึง สามแยกหนองสาย

จํานวน 260,000 บาท

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวทางหินคลุกจํานวน 2 ชวง  ประกอบ
ดวย  
     -  ชวงที่ 1 ลงผิวทางหินคลุกขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 480
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 144
 ลูกบาศกเมตร  
     -  ชวงที่ 2 ลงผิวทางหินคลุกขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 200
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 60
 ลูกบาศกเมตร  
        ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไว
นิลย  จํานวน 1 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้ายฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )   หนา  85  ขอ  94  

วันที่พิมพ : 20/4/2564  09:42:43 หนา : 111/121



โครงการปรับปรุงทอจายน้ําประปาบานโนนเพ็ด  หมูที่ 10 จํานวน 242,000 บาท

    วางทอพีวีซี  ชั้น  8.5 ขนาด 4 นิ้ว ยาว  730 เมตร    
    วางทอพีวีซี  ชั้น  8.5 ขนาด 2 นิ้ว ยาว  20 เมตร    
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้าย  ฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1  ประจําปี พ.ศ.2563
   หนา  30  ขอ  75  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 532,000 บาท

งบลงทุน รวม 532,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 532,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว(คลองอินอุก) จากสระวัดถึงหวย
สามงาม  บานไผนกเขา หมูที่ 3

จํานวน 232,000 บาท

    ขุดลอกคลอง  ยาว 550 เมตร  ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 9,900 ลูกบาศกเมตร 
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย 
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการเหล็ก ขนาด1.20 x 2.40
 เมตร  จํานวน 1 ป้าย  ฐานอํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและ
บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2542  มาตรา  16 และมาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565 )  หนา  140  ขอ  284  
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โครงการขุดลอกลําตะเขเผือก บานตะเคียนทอง   หมูที่ 14 จํานวน 214,000 บาท

    ขุดลอกลําตะเขเผือก  (ลาดเอียง 1:1) ปริมาตรดิน
ขุด  5,521.50  ลูกบาศกเมตร (แบบอนุรักษพันธุไม  คือถากถาง
ลมตนไมเดิมขางลําหวยเทาที่จําเป็นสําหรับรถขนดิน) 
     ดินที่ขุดใชถมถนนจากลาดยาง-บานนางวรรณาผลพิมายและ
บริเวณใกลกระชังปลา 800 ลูกบาศกเมตร สวนอื่นใหถมตามแบบ
กําหนด     
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว ไวนิลย  จํานวน 1
 ป้าย  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
เหล็ก  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร  จํานวน 1 ป้ายฐานอํานาจ
ตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 )  หนา  148  ขอ  321  

โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร บานตะเคียนทอง   หมูที่ 14 จํานวน 86,000 บาท

    วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตรเหมืองเกา  จากนานายเวียน แกว
คง  ลอดทอลาดยางไปนานางโม ปักการะนัง
    วางทอระบายน้ําคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ศก. 0.30 x 1.00
 เมตร  จํานวน 200 เมตร
    บอพักสําเร็จรูป  ขนาด 0.30*0.50 ม.  จํานวน 1 บอ
ฐานอํานาจตาม  พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537  มาตรา  67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทาง
บก  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16 และ
มาตรา  17  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565
 ) หนา  151  ขอ  331 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 78,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไว  10,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในการสนับสนุน
การดําเนินงานตามโครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหลง
น้ําสาธารณะ เชน คาเครื่องจักร คาแรงงานเก็บ ขน ผักตับชวา
และวัชพืช และ อื่นๆ ตลอดจนป้ายโครงการ ฐานอํานาจ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.4/ว
 164  ลงวันที่  26  มกราคม  2558  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ
.ศ.2561-2565 )  หนา  52  ขอ  6  ( สํานักงานปลัด ) 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000.-  บาท    เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในการปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ปลูก
หญาแฝก เชน  คาจัดซื้อตนไม   คาจางเหมารถขนตนไม   คาจาง
แรงงาน  เตรียมหลุม  วัสดุสายยางรถน้ําคาแรงงานเตรียม
หลุม  วัสดุ  อุปกรณโรงเรือนเพาะชําตนไม และ อื่นๆ ตลอดจน
ป้ายโครงการ  ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.4/ว 164  ลงวัน
ที่  26  มกราคม  2558  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ
.2561-2565 ) หนา  130  ขอ  250  (สํานักงานปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ( สนับสนุนโครงการพระราชดําริพระ
ราชเสาวนีย )

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว  20,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในการสนับสนุน
การดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกลาไมและพันธ
ไม   เชน  การปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว    ปลูกหญาแฝก รักษาพุนุ
กรรม  สํารวจรวบรวมขอมูลเบื้องตนของพันธุกรรมพืช  การ
อนุรักษพันธุกลาไมและพันธพืช  ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ และ อื่นๆ ตลอดจนป้ายโครงการ ฐานอํานาจ หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.4/ว
 164  ลงวันที่  26  มกราคม  2558  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) หนา  50  ขอ  1   (สํานักงานปลัด)

โครงการอบรมใหความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไว 20,000  บาท เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน  คา
วิทยากร  คาเอกสาร  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัด
เตรียมสถานที่  คาป้ายโครงการ   และ คาอื่นๆที่เกี่ยวของ ฐาน
อํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0891.4/ว 164  ลงวันที่  26  มกราคม  2558  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 )  หนา  52  ขอ  2  ( สํานักงานปลัด ) 
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งบลงทุน รวม 8,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,200 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน จํานวน 8,200 บาท

ตั้งไว  8,200  บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่อง
ยนตเบนซิน สูบได  1,000 ลิตร/นาที   รายละเอียดดังนี้
 -  สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที 
 -  เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงใชเครื่องยนตเบนซิน 
 -  ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
 -  สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด 
 -  สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
 -  อปุกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต ตองมี
ครบชุดพรอมที่จะใชงานได  ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย
. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลง
วันที่  1  กุมภาพันธ  2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ ว 2061  ลงวันที่  29
  มีนาคม  2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444  ลงวันที่ 24 มกราคม  2561 เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
( พ.ศ.2561-2565 )  หนา  247  ขอ 61  (สํานักงานปลัด ) 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,174,400 บาท

งบกลาง รวม 16,174,400 บาท
งบกลาง รวม 16,174,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว จํานวน  200,000  บาท   เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมใหแกพนักงานจาง   ( 5 %) จํานวน 23 อัตรา  ฐาน
อํานาจ หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่  มท  0809.5 / ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557  พระราช
บัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่  มท 0809.5 / ว 81  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2557  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว4172  ลงวัน
ที่  24  ธันวาคม  2561 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2561 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
รายปี  ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี ฐาน
อํานาจ หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่  มท  0809.5 / ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557  พระราช
บัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่  มท 0809.5 / ว 81  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2557  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว4172  ลงวัน
ที่  24  ธันวาคม  2561 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2561 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,766,400 บาท

 ตั้งไว  10,766,400  บาท   เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพ   ใหแกผู
สูงอายุ ในเขต อบต. หลุงตะเคียน แบบขั้นบันได จํานวน  1,376
  ราย รายละเอียดดังนี้
 -  ผูสูงอายุชวงอายุระหวาง 60 –69  ปี จํานวน 845 คนๆ
ละ 600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน  6,084,000  บาท
 -  ผูสูงอายุชวงอายุระหวาง 70 –79  ปี จํานวน 382 คนๆ
ละ 700 บาท 12 เดือน เป็นเงิน  3,208,800  บาท
 -  ผูสูงอายุชวงอายุระหวาง 80 –89  ปี จํานวน 131 คนๆ
ละ 800 บาท 12 เดือน เป็นเงิน  1,257,600  บาท
 -  ผูสูงอายุชวงอายุระหวาง 90  ปีขึ้นไป  ปี จํานวน 18 คนๆ
ละ 1,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน  216,000  บาท
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ การจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ การจายเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ การจายเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ
.2561  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565
 ) หนา 75  ขอ  57  (สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,128,000 บาท

ตั้งไว  จํานวน 4,128,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพ   ให
แกผูพิการ   ในเขต    อบต. หลุงตะเคียน จํานวน  430
  รายๆ ละ 9,600  บาท  บาท/ปี  จายเดือนละ 800  บาท  ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2553
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2553
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) หนา 75  ขอ  58  (สํานักงานปลัด) 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

ตั้งไว  จํานวน  150,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพ    ให
แกผูป่วยโรคเอดส  ในเขต  อบต. หลุงตะเคียน จํานวน  25
  รายๆ ละ 6,000.-  บาท/ปี  จายเดือนละ  500  บาท ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น
( พ.ศ.2561-2565 ) หนา 75  ขอ  59  (สํานักงานปลัด)  
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สํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

ตั้งไว  400,000  บาท  เพื่อจายในกิจการอันจําเป็น   เรง
ดวน   ฉุกเฉิน  ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา  บรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน เชน วาตภัย  น้ําทวม    ภัย
แลง  อัคคีภัย ภัยหนาว งานประปา  และสาธารณภัย
อื่นๆ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2560    หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0313.4
/ว667  ลงวันที่ 12  มีนาคม  2545  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 0808.2 / ว 3215  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่  มท 0808.2/ ว 0684  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ  2560
  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท
 0810.4/ว 1064  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่  มท  0810.4 / ว 1173
  ลงวันที่  15  มิถุนายน  2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.4 / ว 1520  ลงวันที่  2
  สิงหาคม  2560 

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลหลุงตะเคียน จํานวน 200,000 บาท

ตั้งไว  200,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุข
ภาพตําบลหลุงตะเคียน    สมทบเงินไมนอยกวารอยละ  40  กรณี
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไมรวมเงินอุด
หนุน  ตั้งแต  6 ถึง 20  ลานบาท   ของเงินสมทบ จาก สปสช
.ประมาณ  380,000.-  บาท   ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว
 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 1791  ลงวัน
ที่  3  เมษายน  2560  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 300,000 บาท

ตั้งไว  300,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  1  เปอรเซ็นตของเงินรายได  พ.ศ
. 2563 ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุดที่  มท  0809.5 / ว 9 ลงวัน
ที่  22  มกราคม  2557  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ
.2533  หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่  มท 0809.5 / ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557   
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