


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปางกู

อําเภอ โนนสัง   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,001,069 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,292,320 บาท

งบบุคลากร รวม 5,326,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายก อบต.จํานวน 1 คน และรองนายก อบต
. จํานวน    2 คน / จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
1. เงินเดือนนายก นอัตราเดือน 20,400 บาท เปน 244,800 บาท 2. เงิน
เดือนรองนายก ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท 
จํานวน 2 อัตรา  รวมเปนเงิน 269,280  บาท    
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาพองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2557                                                  
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. จํานวน  
1 คน และรองนายก อบต. จํานวน 2 คน / จํานวน 12 เดือน ดัง
นี้                                           1.คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกใน
อัตราเดือนละ1,750บ.เปน 
   เงินจํานวน 21,000 บาท
2.คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกในอัตราเดือนละ 880 บาท 
2 อัตรา เปนเงินจํานวน 21,120
 บาท                                                                                   - 
ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาพองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ  นายก อบต.จํานวน 1 คน และ
รองนายก อบต. จํานวน 2 คน / จํานวน 12 เดือน  ดังนี้ 
1. คาตอบแทนพิเษษนายก ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท 
 เปนเงิน 21,000 บาท  
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายก ในอัตรา เดือนละ 880 บาท  
เปนเงิน 21,120
 บาท                                                               - ฐานอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาพองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขานุการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้  เดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนจํานวน 86,400 บาท  -ฐานอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาพองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขานุการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

เพื่อจายเปนตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้  
1. คาตอบแทนประธานสภา จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ    
11,220 บาท เปนเงิน 134,640 บาท  
2. คาตอบแทนรองประธานสภา จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 
9,180 บาท เปนเงิน 110,160 บาท 
3. คาตอบแทนสมาชิกสภา จํานวน 18 อัตรา อัตราเดือนละ 
7,200 บาท รวมเปนเงิน 1,555,200 บาท  
4. คาตอบแทนเลขานุการสภา จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 
7,200 บาท เปนเงิน 86,400 บาท
-ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาพองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,755,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,515,480 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานของสํานักปลัด พรอมเงินปรับปรุง
ประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี้  
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 38,520 บาท 
เปนเงิน 462,240 บาท  
2. หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ 31,880  บาท 
เปนเงิน  382,560 บาท  
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  อัตราเงินเดือนละ 19,160 บาท 
เปนเงิน 229,920  บาท  
4. นักทรัพยากรบุคคล  ในอัตราเดือนละ 17,570  บาท เปนเงิน 
210,840 บาท 
 - ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ 2561-2563) 
 ที่มีสิทธิไดรับตามที่ระเบียบกฎหมาย ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
 ที่เกี่ยวของกําหนดไว (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงบริหารทองถิ่น จํานวน 1
 อัตรา และอํานวยการทองถิ่น จํานวน 1 ตําแหนง     
ดังนี้  
1. ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 
 4,000 บาท เปนเงิน 48,000 บาท 
 2. ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด  เดือนละ 3,500 บาท เปนเงิน 
 42,000 บาท 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,101,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 7 อัตรา  
โดยคํานวณไมเกิน 12 เดือน ดัง
นี้                                                                                  
1. ผูชวยนักวิชาประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 
19,350 บาท  เปนเงิน 232,200
 บาท                                                                      
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 
12,190 บาท  เปนเงิน 146,280
 บาท                                                                     
3.พนักงานขับรถยนต 2 อัตรา แยกดัง
นี้                                                      
3.1 พนักงานขับคนที่  1 อัตราเงินเดือน  14,340 บาท 
เปนเงิน 297,900 บาท         
3.2 พนักงานขับคนละที่ 2 อัตราเงินเดือน 12,190 บาท
เปนเงิน 146,280 บาท       
4. ผูชวยเจาพนักงานบันทึกขอมูล  1 อัตรา  อัตราเงินเดือนละ  
15,740  บาท เปนเงิน 188,880  บาท 
5. พนักงานจางทั่วไป  (แมบาน) จํานวน 1 อัตรา อัตราเงิน 
เดือนละ 9,000 บาท  
6.นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนละ 9,000 
บาท เปนเงิน 108,000 บาท
 - ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ 2561-2563) 
ที่มีสิทธิไดรับตามที่ระเบียบกฎหมาย ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวของกําหนดไว (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป 
 - ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ 2561-2563) 
ที่มีสิทธิไดรับตามที่ระเบียบกฎหมาย ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวของกําหนดไว (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,411,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 187,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน เชน เจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เลือกตั้งซอมสมาชิก
สภาฯและนายก อบต.ปางกู ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบ
วาระยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให
เลือกตั้งใหม) 

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบลเปนไป - ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล และผู
บริหารตามสิทธิ์ที่ความจะไดรับตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของเปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549

ค่าใช้สอย รวม 745,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการ เพื่อใหผูรับ
จางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาเครื่องถาย
เอกสารคาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขางทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ) คาธรรมเนียม คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามพิพากษา หรือคาใชจายอื่น ๆ คาจาง
เหมาบริการตางๆ คาจางเหมาดําเนินงานอื่นๆ และรายจายอื่นที่จําเปนเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) คาพิธีเปิดอาคารตาง ๆ คาใชจายในการจัดงานพิธี
ตาง ๆ วันสําคัญของทางราชการ รัฐพิธี ศาสนาและประเพณี ฯลฯ
                                                                 
 - ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งซอมสมาชิกสภาฯและ
นายก อบต.ปางกู ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหเลือกตั้ง
ใหม) รวมทั้งคาใชจายในการประชาสัมพันธการรณรงคหรือการใหขอมูลขาว
สารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมือง คาวัสดุ คาแบบพิมพ คาอุปกรณ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการเลือกตั้งฯ 

คาใชจายในการดําเนินโครงการตนกลามวยไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตนกลามวยไทย เชน คาปาย คาจัด
เตรียมสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ  คาจาง
ครูฝึกสอนมวย คาวิทยากร โดยฝึกสอนใหเยาวชนภายในตําบลปางกู ตั้งแต
เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ สนามมวยองคการบริหารสวนตําบลปางกู   
 - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  61 ลําดับที่ 5

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักและนอกราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล  คณะผู
บริหาร/สมาชิกสภา หรือบุคคลที่ไดมีคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล  ใน
การเขารับการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ
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คาใชจายในการพัฒนาเว็บไซด/คาเชาโฮสติ้ง/คาตอโดเมนเนม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาเว็บไซด / คาเชาโฮสติ้ง/ คาตอโดเมนเนม
 เชน คาพัฒนาเว็บไซคเพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสามารถ
ปรับปรุงแกไขเองได คาเชาโฮสติ้งและคาตอโดเมนเนม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและฟื้นฟูป่าชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปลูกเฉลิมพระเกียรติและฟื้นฟูป่า
ชุมชน เชน คาปาย คาจัดสถานที่ คาตนกลาพันธุไม คาพาหนะ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
 - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 39 ลําดับที่ 2     

โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการอบรมหรือศึกษาดูงาน สําหรับ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปางกู พนักงานจางและ
พนักงานจางทั่วไป  
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  72 ลําดับที่ 2   

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
สมาชิก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและสมาชิก เชน คาปาย คาจัดสถานที่ คาตนกลาพันธุ
ไม คาพาหนะ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่
จําเปน
 - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  72 ลําดับที่ 3    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลปางกูสวนตําบลที่ชํารุดเสียหาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาจางผูรับดําเนินการ คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการ หรือ
ซอมแซมโดยองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง และคาใชจายอื่นที่จํา
เปน
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ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชภายในสํานักงาาน
 เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟม ตรา
ยาง เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ แผนปายชื่อสํานักงาาน น้ําดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา โคม
ไฟฟา ฟิวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา สวิทซปิด- เปิดไฟฟา ลําโพง ขาตั้ง
ไมโครโฟน สายอากาศ จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน และวัดสุ
อุปกรณไฟฟาอื่นที่จําเปน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไมคงสภาพ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัดสุงานงานครัวตาง ๆ เชนไมกวาด ไมถูพื้น แปรงขัด
พื้น สบู ผงซักฟอก ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา เครื่องครัวตาง ๆ
 และวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเปน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไมคงสภาพ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล เพลา หัวเทียน น้ํามันเบรก นอต กระจกมองขาง หมอ
นํารถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสดง อะไหลรถยนตทุกชนิด และวัสดุ
อุปกรณอื่นที่จําเปน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไมคงสภาพ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันกาด  น้ํามันเตา ถาน แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 เปนตน 

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาตาง ๆ สําหรับสนามกีฬาภายในองคการ
บริหารสวนตําบลปางกู สําหรับประชาชนทั่วไป เชน ลูกฟุตบอล ลูก
วอลเลยบอล ลูกตะกรอ ลูกเปตอง นวม สนับเขง และวัสดุกีฬาอื่นๆ ที่เขา
ขาย 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน ฮารดดิสก ซีดี ดีวี
ดี แรม หมึกเครื่องปริ้นเตอร เมนบอรด เมาส จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยว
เนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร และวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเปน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 224,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเปนคาไฟฟาสําหรับสํานักงาน และสถานที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบลปางกู รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี เปนตน 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในสํานักงาน และสถานที่อยูในความดูแลของ
องคารบริหารสวนตําบลปางกู รวมถึงคาใชจายที่จะตองชําระพรอม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท คาแฟกซ ที่ใชในการติดตอราชการ รวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาเชาหมายโทรศัพท คาบํารุงสาย คาภาษี เปนตน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียโทรเลข ตราไปรษณียอาการ คาเชาตู คาธนาณัติ  คา
ฝากสงไปรษณีย  คาเชาตูไปรษณีย เปนตน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ
สื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ต และคา
สื่อสารอื่น ๆ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดรับบริการและคาใชจายอื่นที่ตองชําระ
พรอมกัน

งบลงทุน รวม 1,535,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,535,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อโครงหลังคารถบริการประชาชนตําบลปางกู จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งโครงหลังคารถบรรทุกหกลอ (รถบริการประชาชนตําบล
ปางกู) แบบหนาตางแบบผาใบ เบาะนั่ง 3 แถว พรอมคาแรงติดตั้ง และ
อุปกรณอื่น ๆ
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  73 ลําดับที่ 2
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จัดซื้อรถบริการประชาชนตําบลปางกู จํานวน 1,375,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 หกลอ (รถบริการประชาชนตําบลปาง
กู) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี หรือกําลํา
เครื่องสูงสุดไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต 
 1) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
 2) พรอมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ
- ตามมาตรฐานคุรุภัณฑ ปี 2561  (เดือนธันวาคม )
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  73 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวลําภู ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดภายในจังหวัด
หนองบัวลําภู 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนาที่ 60 ลําดับที่ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมการใหความรูแผนพัฒนาทองถิ่น พรอมบรูณาการทําประชาคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาในการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ดังนี้ คาจัดทําปายโครงการคาเชาเครื่องเสียง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สดุ ที่ มท
 0810.3 / ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16  พฤษภาคม 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หนาที่ 32 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,177,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,845,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,845,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,213,800 บาท

เพื่อเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา  
ตามแผนอัตรา 3 ปี ดังนี้           
1.ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 428,400 บาท ในอัตรา เดือนละ 35,770
 บาท               
2.นักวิชาการพัสดุ เปนเงิน 396,000 บาท ในอัตราเดือนละ 33,000
 บาท                       
3.นักวิชาการเงินและบัญชี เปนเงิน 389,400 บาท ในอัตราเดือนละ 32,450
 บาท  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําสําหรับนักบริหารงานคลัง จํานวน 1 อัตรา   โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท เปน 42,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 590,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3  อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้   
1. ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 
19,350 บาท เปนเงิน 232,200
 บาท                                                                    2.ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 
14,060 บาท เปนเงิน 168,720 บาท    
3.ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายไดจํานวน1 อัตรา อัตราเดือนละ 
15,430 บาท เปนเงิน 85,160 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 332,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. เชนคาตอบ
แทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการจาง และควบคุมงานกอสราง คา
ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คาตอบแทนผูแทนชุมชนที่ไดรับการแตงตั้ง
จาก อบต. ใหรวมเปนคณะกรรมจัดซื้อจัดจาง และเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ 

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อใหแกพนักงานสวน
ตําบล                                              
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 
ที่3) พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่ม 
เติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักและนอกราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล  หรือบุคคลที่
ไดมีคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล  ในการเขารับการฝึกอบรมสัมมนา
ตางๆ
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษี เชน คาปาย คาตอบแทน
วิทยากร คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาจางประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสําเนาเอกสาร คาระวางที่ดิน บริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และคาใชจายอื่นที่จําเปน
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550,
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว462
 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551,
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2561 
 - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลที่ชํารุดเสียหาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาจางผูรับจาง
ดําเนินการ  คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการ  หรือซอมแซมโดยองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการเอง และคาใชจายอื่นที่จําเปน

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองใชภายในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟม ตรา
ยาง  เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ แผนปายชื่อสํานักงาน น้ําดื่มฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน ฮารดดิสก ซีดี ดีวี
ดี แรม หมึกเครื่องปริ้นเตอร เมนบอรด เมาส จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยว
เนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร และวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเปน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียโทรเลข ตราไปรษณียอากร คาเชาตู  คาธนาณัติ คา
ฝากสงไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย เปนตน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 258,680 บาท

งบบุคลากร รวม 258,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 258,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานของสํานักปลัด พรอมเงินปรับปรุง
ประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี้  
ตําแหนงเจาพนักงานปองกัน 1 ตําแหนง  จํานวนเงิน 462,240 บาท  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 145,680 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  โดยคํานวณตั้งจายจากเงิน
รายไดไวไมเกิน  12  เดือน  ในตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  12,1400  บาท  เปน
เงิน  145,680  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ  ใหแกพนักงานจางของสํานักงานปลัด  เชน เงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได โดยคํานวณไวไม
เกิน  12  เดือน  ในตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน  1  อัตรา เปนเงิน  24,000  บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 143,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 143,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 93,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักและนอกราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล   หรือบุคคลที่
ไดมีคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล  ในการเขารับการฝึกอบรมสัมมนา
ตางๆ
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คาใชจายในการตั้งดานประจําจุดตรวจชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตั้งดานประจําจุดตรวจชวงเทศกาลปี
ใหม  เชน  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  จางเหมาประกอบอาหาร  คาปาย  คาตอบ
แทนการอยูประจําจุดตรวจ  และรายจายอื่นที่จําเปน
- แผนพัฒทองถิ่น ( 2561-2565)   หนาที่  68 ลําที่  1

คาใชจายในการตั้งดานประจําจุดตรวจชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตั้งดานประจําจุดตรวจชวงเทศกาล
สงกรานต  เชน  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  จางเหมาประกอบอาหาร  คาปาย  คา
ตอบแทนการอยูประจําจุดตรวจ  และรายจายอื่นที่จําเปน 
 - แผนพัฒนาทองถิ่น ( 2561-2565)  หนาที่ 68 ลําดับที่ 2 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตั้งดานประจําจุดตรวจชวงเทศกาล
สงกรานต  เชน  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  จางเหมาประกอบอาหาร  คาปาย  คา
ตอบแทนการอยูประจําจุดตรวจ  และรายจายอื่นที่จําเปน 
 - แผนพัฒนาทองถิ่น ( 2561-2565)  หนาที่ 68  ลําดับที่ 3 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลที่ชํารุดเสียหาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาจางผูรับจาง
ดําเนินการ  คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการ  หรือซอมแซมโดยองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการเอง และคาใชจายอื่นที่จําเปน

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายตาง ๆ เชน ชุด อปพร. ชุดปฏิบัติงานดับ
เพลิง หมวดดับเพลิง รองเทาดับเพลิง ถุงมือ ฯลฯ และวัสดุเครื่องแตงกาย
อื่น ๆ ตามความจําเปนที่ตองใชในการดับเพลิง ถือปฏิบัติ
- ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,118,360 บาท

งบบุคลากร รวม 978,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 978,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 620,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานของกองการศึกษา  พรอมเงินปรับปรุง
ประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จํานวน 2
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายจากเงินรายไดไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
1.  ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา  เปนเงิน  409,320  บาท แยกเปนใน
อัตราเดือนละ  34,110  บาท จํานวน 12 เดือน
2.  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา  เปนเงิน  210,840  บาท แยกเปน ในอัตรา
เดือนละ  17,570  บาท  จํานวน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหกับพนักงานราชการผูมีสิทธิไดรับ ใหกับกองการ
ศึกษาตามหลักเกณฑที่กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 304,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    จํานวน  2  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
1. ตําแหนงผูชวยนักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ  19,350
 บาท เปนเงิน  232,200 บาท  
 2. ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป (ภารโรง) จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือน
ละ  9,000  บาท  เปนเงิน  108,000  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ  ใหแกพนักงานจางของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม    เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ในตําแหนงคนพนักงานจางทั่ว
ไป (ภารโรง) อัตราเดือนละ 1,000  บาท เปนเงิน  12,000  บาท  
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งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม    และผูมีสิทธิเบิกไดตามสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ หนังสือสั่งการ กําหนด  

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางปราชการในราชการอาณาจักและนอกอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักและนอกราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล   หรือบุคคลที่
ไดมีคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล  ในการเขารับการฝึกอบรมสัมมนา
ตางๆ

คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู  จํานวน 50,000.-บาท  เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ  เชน  คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่
พัก และคาใชจายอื่นที่จําเปนของผูประกอบวิชาชีพครู พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง ตามระเบียบกําหนด 

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองใชภายในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟม  ตรา
ยาง  เอกสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ แผนปายชื่อสํานักงาน น้ําดื่มฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,873,540 บาท
งบบุคลากร รวม 2,311,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,311,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,381,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม    พรอมเงินปรับปรุงประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด  จํานวน  5  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
  เดือน  ดังนี้
1. ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก (คศ.2/คศ.3)  ในอัตราเดือนละ  26,870 x12
  บาท  เปนเงิน  322,440  บาท  
2. ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก (คศ.1)   ในอัตราเดือนละ  25,190 x12  บาท  เปน
เงิน  302,280  บาท  
3. ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก (คศ.1)   ในอัตราเดือนละ  21,040 x12  บาท  เปน
เงิน  252,480  บาท  
4. ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก (คศ.1)   ในอัตราเดือนละ  21,040 x12  บาท  เปน
เงิน  252,480บาท  
5. ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก (คศ.1)   ในอัตราเดือนละ  20,980x12  บาท  เปน
เงิน  251,760  บาท  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหกับพนักงานขาราชการผูมีสิทธิไดรับใน กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามหลักเกณฑที่กําหนด  อัตราเดือน
ละ  5,600x12  บาท  เปนเงิน  67,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 747,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม    ตั้งจายจากเงินรายได  โดยคํานวณไวไมเกิน  12  เดือน  ใน
ตําแหนงผูดูแลเด็ก  จํานวน  5  อัตรา ดังนี้
1.  ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ที่ไดรับคาจางจาก อบต.)  จํานวน  1  อัตรา ในอัตรา
เดือนละ  12,340 บาท  เปนเงิน  148,080  บาท  
2.  ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ที่ไดรับคาจางจากกรมฯ)  จํานวน  4  อัตรา ในอัตรา
เดือนละ  49,960  บาท (13,520 บาท x 3 อัตรา และ 9,400 บาท X 1
 อัตรา)  รวมเปนเงิน  599,520  บาท 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ  ใหแกพนักงานจางของกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
 1.  ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ที่ไดรับคาจางจาก อบต.)  จํานวน  1  อัตรา  อัตรา
เดือนละ  1,500  บาท  เปนเงิน  18,000  บาท  
 2.  ตําแหนงผูดูแลเด็ก(ที่ไดรับคาจางจากกรมฯ)  จํานวน  4  อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ  8,000  บาท (2,000 บาท X 4 อัตรา) เปนเงิน  96,000  บาท  

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหกับพนักงานขาราชการผูมีสิทธิไดรับ
ใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามหลักเกณฑที่กําหนด อัตรา
เดือนละ 5,600x12 เดือน  เปนเงิน  67,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,937,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 823,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เชน คา
จัดสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาจางประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาปาย คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นที่จําเปน
ในการจัดงาน   
- แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนาที่ 79 ลําดับที3่

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานเด็กกอนเขาเรียนในระดับอนุบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจา คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คา
พาหนะ คาจางประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 63  ลําดับที่ 7
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยเด็กเล็ก)

จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา  ( คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ) โดยเบิก
หักผลักสงเงินเขาบัญชีใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลปางกู    ประกอบดวยคาเครื่องแบบนักเรียน  คาอุปกรณการเรียน คา
หนังสือเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยสนับสนุนใหเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี คนละ 1,130 บาท  
 - ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  61 ลําดับที่ 9 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา   (คาจัดการเรียนการสอนศูนยของพัฒนาเด็กเล็ก รายหัว) โดยเบิกหัก
ผลักสงเงินเขาบัญชีใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ปางกู   เพื่อเปนการเสริมสรางพัฒนาการและทักษะการเรียนรูสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทุกแหงภายในตําบลปางกู โดยสนับสนุนใหเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี คนละ 1,700  บาท  
-ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  
-แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนาที่ 61 ลําดับที่ 9
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็ก)

จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) โดยเบิกหักผลักสงเงินเขา
บัญชีใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปาง
กู  จํานวน   20  บาท ตอวันตอคน  จํานวน  245  วัน      - ฐานอํานาจ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 2598
  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 61 ลําดับที่ 10

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ทรัพยสินประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ชํารุดเสียหาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาจางผูรับจางดําเนิน
การ  คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการ  หรือซอมแซมโดยองคการบริหาร
สวนตําบลดําเนินการเอง และคาใชจายอื่นที่จําเปน 

ค่าวัสดุ รวม 1,047,100 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด  ไมถูพื้น  แปรง
ขัดพื้น  สบู  ผงซักฟอก  ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา เครื่องครัว
ตางๆ  และวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเปน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ  
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,037,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ใหแกนักเรียนในโรงเรียนภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลปางกู จํานวน  6  แหง  และเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปางกู  ตั้งไว  1,037,100  บาท  แยก
เปน
1. คาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน 6 แหง ตั้งไว  833,700.-  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนในโรงเรียนภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลปางกู จํานวน 6  แหง  จํานวน  260  วัน
2. คาอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลปางกู  ตั้งไว  203,400  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)ใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ปางกู   จํานวน  260  วัน   
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว
 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 67,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดขององคการ
บริหารสวนตําบลปางกู รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี เปนตน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลปางกู รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี เปนตน 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาวิทยุตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ต  และคาสื่อ
สารอื่นๆ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดรับบริการและคาใชจายอื่นที่ตองชําระ
พรอมกัน
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,625,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,625,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนคายคนดีศรีปางกู จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนสถานศึกษาในโครงการอุดหนุนคายคนดีศรีปางกู
- ฐานอํานาจ พรบ.สภาตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 67 (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก และ เยาวชน ผูสูงอายุ และพิการ และ พรบ.กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 65 ลําดับที่ 2

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,610,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสถานศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลปางกูใน
โครงการอาหารกลางวัน จํานวน  6  แหง  ในอัตราคนละ 20
 บาท  จํานวน  200  วัน  
- ตามฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 61 ลําดับที่ 10

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 257,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 57,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารยสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 32,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุในการปองกันโรคพิษสุนัขบา  เพื่อปองกันการเกิด
และแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบา  เชน  วัคซีนสําหรับฉีดปองกันโรคพิษสุนัข
บา และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน เปนเงิน 21,400 บาท
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 67 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุในการกําจัดยุง เพื่อปองกันการเกิดและแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออก เชน  ทรายอะเบท  น้ํายาเคมีกําจัดยุง  น้ํายาเคมีสําหรับ
พนกําจัดยุง และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน  เปนเงิน  30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข  หมูบานแหงละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริดาานสาธารณสุข ในกิจกรรมตาง ๆ  ใหความเหมาะสมกับปัญหา
และบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจาย
สําหรับอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชา
สัมพันธ หรือกิจกรรมอื่น ๆ 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 66 ลําดับที่ 2

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการแพทยฉุกเฉินตําบลปางกู จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินตําบลปางกู เชน คาตอบแทน
การขึ้นเวรตามคําสั่งการปฏิบัติงาน คาตอบแทนการขึ้นเวรลวงเวลา คาน้ํามัน
รถกูชีพกูภัย คาบํารุงรักษารถกูชีพกูภัย และคาใชจายอื่นที่จําเปน
- ตามฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826  ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553 
- ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิก ฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,006,000 บาท

งบบุคลากร รวม 826,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 826,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 606,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานของงานสังคมสงเคราะห  พรอมเงินปรับ
ปรุงประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด  จํานวน  2  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
   1.  ตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือน
ละ    31,340 x 12  บาท  
        เปนเงิน  376,080  บาท  
   2.  ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ  ในอัตราเดือนละ  19,160 x 12
 บาท  
         เปนเงิน  229,920  บาท  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานของงานสังคมสงเคราะห ตาม
ตําแหนงและอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  จํานวน  1  อัตรา  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ในตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  เปนเงิน  42,000  บาท  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 178,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ของกองสวัสดิการสังคมตั้ง
จายจากเงินรายได  โดยคํานวณไวไมเกิน  12  เดือน  ในตําแหนงผูชวยเจา
พนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  14,840 บาท  เปน
เงิน  178,080  บาท  
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งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร  จํานวน   40,000  บาท  
เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก   คาพาหนะ  คาบริการที่จอดรถ  ณ
  ทาอากาศ  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลง
ทะเบียนตาง ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูพิการและผูดอย
โอกาส  เชน คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาจาง
ประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจายอื่นที่จําเปน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 60 ลําดับที่ 6
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลปางกู จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลปาง
กู เชน คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาจางประกอบ
อาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปน 
-พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550  และ
แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0816.5/ว 4676  ลงวันที่  21
  สิงหาคม  2560
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 63 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพกลุม เชน คาปาย คา
ตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาจางประกอบอาหาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234  ลงวันที่  7
 มีนาคม  2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมากที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว
 757  ลงวันที่  7  เมษายน  2560
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 35 ลําดับที่ 1
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โครงการเพิ่มศักยภาพกลุมสตรีตําบลปางกู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเพิ่มศักยภาพกลุมอาชีพ  เชน คาปาย คา
ตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาจางประกอบอาหาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 63 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบ
ครัว เชน คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาจาง
ประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจายอื่นที่จําเปน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของ
       เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 63  ลําดับที่ 3 
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุตําบลปางกู(โรงเรียนผูสูงอายุตําบลปางกู) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุตําบลปาง
กู  เชน คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาจาง
ประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจายอื่นที่จําเปน 
- -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของ
       เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของ
       เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 61 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ทรัพยสินของกองสวัสดิการสังคมที่
ชํารุดเสียหาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาจางผูรับจางดําเนิน
การ  คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการ  หรือซอมแซมโดยองคการบริหาร
สวนตําบลดําเนินการเอง และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองใชภายในกองสวัสดิการ
สังคม  เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟม  ตรา
ยาง  เอกสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ แผนปายชื่อสํานักงาน น้ําดื่มฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู ประจําปี พ.ศ. 2563  ตาม
หนังสือเลขที่ ลช.นภ.174/2562  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 (จะดําเนิน
การอุดหนุนเมื่อดําเนินตามหนังสือขอตกลงความรวมมือระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดหนองบัวลําภูและกาชาดจังหวัดหนอง
บัวลําภูเรียบรอยแลว)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 69 ลําดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,263,700 บาท

งบบุคลากร รวม 901,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 901,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานของสวนโยธา  พรอมเงินปรับปรุง
ประจําปี  ตามตําแหนงและอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  จํานวน  2
  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
   1.  ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  เปนเงิน  382,560  บาท  แยกเปนใน
อัตราเดือนละ  31,880  บาท  
   2.  ตําแหนงนายชางโยธา  เปนเงิน  225,720  บาท  แยกเปน
       ในอัตราเดือนละ  18,810  บาท  
   3. ตําแหนงนายชางไฟฟา  เปนเงิน 92,000 บาท

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานของสวนโยธา ตามตําแหนงและ
อัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจายจากเงินราย
ได โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
   1.  ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  เปน
เงิน  42,000  บาท  

วันที่พิมพ : 16/9/2562  22:07:29 หนา : 31/42



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 146,280 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งจายจากเงินรายได  โดย
คํานวณไวไมเกิน  12  เดือน  ในตําแหนงผูชวยนายชาง
โยธา  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  12,190  บาท  เปน
เงิน  146,280  บาท  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 13,140 บาท

พื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ  ใหแกพนักงานจางของกองชาง  เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน  ในตําแหนงผูชวยนายชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา  อัตรา
เดือนละ  1,095  บาท  เปนเงิน  13,140  บาท 

งบดําเนินงาน รวม 342,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 101,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานในกองชาง ตามสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานในกองชาง และผูมีสิทธิ
เบิกไดตามสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร  จํานวน   40,000  บาท  
เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก   คาพาหนะ  คาบริการที่จอดรถ  ณ
  ทาอากาศ  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลง
ทะเบียนตาง ๆ

โครงการบริหารการจัดน้ําตามปรัญชาเศษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ําใตดิน) จํานวน 60,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายในโครงการบริหารจัดการน้ําตามปรัชญาเศษฐกิจพอ
เพียง (ธนาคารน้ําใตดิน) เชน คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คาจางประกอบ
อาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และคาใชจายอื่นที่จําเปน
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 46 ลําดับที่ 15
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลที่ชํารุดเสียหาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาจางผูรับจาง
ดําเนินการ  คาจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการ  หรือซอมแซมโดยองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการเอง และคาใชจายอื่นที่จําเปน

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองใชภายในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟม  ตรา
ยาง  เอกสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ แผนปายชื่อสํานักงาน น้ําดื่มฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน  ปูน
ซีเมนต  อิฐ  กระเบื้อง  สังกะสี  ทราย  บล็อกซีเมนต  แผนเหล็ก  ไม
ตางๆ สี  แปรงทาสี  เสาเหล็ก  เหล็กเสน  เหล็กกลอง  ตะ
ปู ทินเนอร  คอน  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  ขวาน  ทอ  ฯลฯ  และรายจาย
อื่นที่จําเปน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียโทรเลข  ตราไปรษณียอาการ  คาเชาตู  คา
ธนาณัติ คาฝากสงไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได    
 

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาบริการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง จํานวน 20,000 บาท

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,321,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,811,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 320,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โครงการติดตั้งกลอง (CCTV) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบกลองวงจรปิด (CCTV)  บริเวณจุดสําคัญของตําบล
ปางกู ไดแก สี่แยกปอมตํารวจบานนิคมหนองจาน สี่แยกกลางบานดอนกู และ
หนาโรงเรียนนิคมวัฒนา 6 บานศรีวิไล มีรายละเอียดดังนี้
-อุปกรณบันทึกภาพ (DVR) แบบ 4 ชอง จํานวน  3 เครื่อง ๆ ละ 7,00 บาท
-กลองวงจรปิด มาตรฐาน กลองสี มีระบบอินฟราเรด ความ
ละเอียด 2.0 MegaPixel มุมมองคงที่ จํานวน 12 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
-ฮารดดิสก (SATA) ขนาด 1 TB จํานวน  3  ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
-คาติดตั้งและอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องในการติดตั้ง (เสาเหล็ก, ตู Rack และ
อื่นๆ ) จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 13,850 บาท
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 10

โครงการติดตั้งหมอแปลง สําหรับสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปางกู จํานวน 220,000 บาท

1. แผนกแรงสูงภายนอก เปลี่ยน คอน BA จาก120x120x2,000 ต.มม
. เปน ขนาด 120x120x2,500 ต.มม. เปลี่ยนสายอลูมิเนียมแกน
เหล็ก ขนาด 50 ต.มม. เปนสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 50 ต.มม. 3 เสน ระยะ
ทางประมาณ 20 เมตร ติดตั้งดร็อปเอาทฟิวสคัทเอาทปอง กันไลน พรอมลอ
ฟาแรงสูง
?2. แผนกแรงสูงภายใน เปลี่ยนคอน DE จาก120x120x2,000 ต.มม
. 120x120x2,500 ต.มม.พรอมเปลี่ยนอุปกรณเปน 3 เฟส
?3. แผนกหมอแปลงภายใน เปลี่ยนหมอแปลงระบบ 1 เฟส 22,000-400/230
 โวลท ขนาด 30 KVA เปนหมอแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230
 โวลท ขนาด 50 KVA จํานวน 1 เครื่อง พรอมเปลี่ยนอุปกรณประกอบจาก 1
 เฟส เปน 3 เฟส ตามแบบการไฟฟาสวนภูมิภาค
?4. แผนกแรงต่ําภายใน ปักเสาคอนกรีตขนาด 9 เมตร จํานวน 1 ตน พาด
สายแรงต่ํา ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 60 เมตร พรอมเปลี่ยนตูคอนโทรนมา
เปนระบบ 3 เฟส
?5. แผนกมิเตอร ติดตั้งมิเตอร แรงต่ําระบบ 3 เฟส จํานวน 1 เครื่อง
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 9
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,491,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารกิจการสภา อบต.ปางกู จํานวน 500,000 บาท

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารกิจการสภา อบต.ปางกู ขนาดกวาง 08.00
 เมตร ยาว 09.00 เมตร สูง 03.00 เมตร
ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.ปางกู กําหนด
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 71 ลําดับที่ 18

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 2 บานโสกแคน จํานวน 260,000 บาท

 โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2  บานโสกแคน 
 ปริมาณงาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.ปางกู กําหนด
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 50 ลําดับที่ 16

โครงการ กอสรางถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ  หมูที่ 8 บานนิคมหนองหมวย จํานวน 150,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานนิคมหนอง
หมวย ปริมาณงาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร 
- ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.ปางกู กําหนด
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 56 ลําดับที่ 66

โครงการ ขยายเขตไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานโสกปลาขาว จํานวน 110,000 บาท

โครงการ ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานโสกปลา
ขาว ปริมาณงาน ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 170 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 170.00 ตร.ม.
- ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.ปางกู กําหนด
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 54 ลําดับที่ 44

โครงการ เสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 บาน
ดอนกู

จํานวน 160,000 บาท

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 1
 บานดอนกู ปริมาณงาน กวาง 20.00 เมตร - 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
- ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.ปางกู กําหนด
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 50 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 16/9/2562  22:07:29 หนา : 35/42



โครงการ เสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 6 บาน
หนองหญาปลอง

จํานวน 311,000 บาท

โครงการ เสริมผิวถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 6
 บานหนองหญาปลอง ปริมาณงาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 135
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอย 540.00 ตร.ม.
- ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.ปางกู กําหนด
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 59 ลําดับที่ 94

งบเงินอุดหนุน รวม 510,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 510,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายไฟฟาแรงดันต่ํา หมู 5 บานโสกปลาขาว จํานวน 40,000 บาท

โครงการขยายไฟฟาแรงดันต่ํา หมู 5 บานโสกปลาขาว ปริมาณจํานวน  4
 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวลําภู
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 52 ลําดับที่ 41

โครงการขยายไฟฟาแรงดันต่ํา หมู 7 บานนิคมหนองจาน จํานวน 300,000 บาท

โครงการขยายไฟฟาแรงดันต่ํา หมู 7 บานนิคมหนองจาน ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 30 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดหนองบัวภู
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 54 ลําดับที่ 55

โครงการขยายไฟฟาแรงดันต่ํา หมู 9 บานศรีวิไล จํานวน 40,000 บาท

โครงการขยายไฟฟาแรงดันต่ํา หมู 9 บานศรีวิไล ปริมาณงาน 4 ตน ราย
ละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดหนอง
บัวลําภู
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 56 ลําดับที่ 84

โครงการขยายไฟฟาแรงดันต่ํา หมูที่ ๑  บานดอนกู จํานวน 100,000 บาท

โครงการขยายไฟฟาแรงดันต่ํา หมูที่ ๑ บานดอนกู ปริมาณ จํานวน 10
 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวลําภู
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 48 ลําดับที่ 5
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โครงการขยายไฟฟาแรงดันต่ํา หมูที่ 3  บานหนองบัวเงิน จํานวน 30,000 บาท

โครงการขยายไฟฟาแรงดันต่ํา หมูที่ 3 บานหนองบัวเงิน ปริมาณ จํานวน 3
 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวลําภู
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 50 ลําดับที่ 19

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน เชน คาปาย คาจัดสถานที่ คาตนกลาพันธุไม คาพาหนะ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
 - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  40 ลําดับที่ 2 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) จํานวน 10,000 บาท

อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด (To Be Number One) เชน คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถาน
ที่ คาพาหนะ คาจางประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี 2561-2564 แบบ ผ 01 หนา 139 ขอที่ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการแขงขันกีฬาประจําตําบลปางกู จํานวน 150,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาประจําตําบลปางกู  เปนการเชื่อม
ความสัมพันธคนในชุมชน  เชน  คาจัดสถานที่  คาอาหาร  คาอาหารวาง  คา
เครื่องดื่ม  คาจางประกอบอาหาร  คาตอบแทนกรรมการผูตัดสินกีฬา  คา
ปาย  คาวัสดุอุปกรณ  คาเบี้ยเลี้ยง  และรายจายอื่นที่จําเปน
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75 ลําดับที่ 11

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

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เชน คา
จัดสถานที่  คาปาย  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และรายจายอื่นที่จําเปน
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 78 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตําบลปางกู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุตําบลปางกู  เชน  คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาจางประกอบ
อาหาร คาอาหาร  คาอาหารวาง  คาเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง  คาปาย  คา
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณ  และรายจายอื่นที่จําเปน
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

คาจัดงานประเพณีบุญทอดเทียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนหมูบานที่เปนเจาภาพจัดงานประเพณีบุญทอดเทียน  เชน  คาเชา
เครื่องเสียง  คาปาย  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และรายจายอื่นที่จําเปน
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77 ลําดับที่ 1

คาจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 100,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบานจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟทั้ง  10  หมูบาน
ภายในตําบลปางกู  เชน  คาประดับตกแตงขบวนแห  คาเชาเครื่องเสียง  คา
ปาย  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และรายจายอื่นที่จําเปน
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 78 ลําดับที่ 5

คาจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ จํานวน 20,000 บาท

พื่ออุดหนุนหมูบานที่เปนเจาภาพจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ  เชน  คาเชา
เครื่องเสียง  คาปาย  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และรายจายอื่นที่จําเปน
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  77 ลําดับที่ 2

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 233,320 บาท

งบบุคลากร รวม 223,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 223,320 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 223,320 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งจายจากเงินรายได  โดย
คํานวณไวไมเกิน  12  เดือนตําแหนงผูชวยนักวิชาการ
เกษตร  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  18,610  บาท  เปน
เงิน  223,320  บาท  
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เชน คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาจาง
ประกอบอาหาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจายอื่นที่จําเปน ตั้งจายจากเงินรายได  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,471,349 บาท

งบกลาง รวม 10,471,349 บาท
งบกลาง รวม 10,471,349 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ
. 2533 พระราชกําหนดระยะเวลาที่ดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ  พ.ศ
. 2542  และกฎกระทรวง  ฉบับที่  10  และฉบับที่ 15 (พ.ศ.2542) และฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2542)  ประกอบกับประกาศหลักเกณฑคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดหนองบัวลําภู  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง  หมวด  5  ขอ  33  ใหพนักงานจางรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยคาจางชั่วคราวทั้งหมด

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อนําสงเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายปีในอัตรารอยละ 0.2 ของ
คาจางโดยประมาณทั้งปี 
- ฐานอํานาจหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว4172 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,669,600 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2552  แกไขเพิ่มเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  4)   เพื่อดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,889,600 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยคนพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4 ) และ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562  จํานวน 301 คน ๆ ละ 800 บาท  เพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสที่แพทยรับรองและทําการ
วินิจฉัยแลว  และมีความเปนอยูยากลําบาก  หรือถูกทอดทิ้ง  ขาดผูอุปการะ
เลี้ยงดู  ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  คน
ละ  500  บาท/เดือน  จํานวน  21  ราย  เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอน

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายไวใชในกิจการที่ไมสามารถคาดการณไวลวง
หนา  และสําหรับชวยเหลือประชาชน ผูที่ไดรับความเดือดรอน  ผูประสบภัย
ธรรมชาติ  เชน วาตภัย  อัคคีภัย อุทกภัย และภัยอื่นๆ ตามความจําเปนและ
เหมาะสม  ทันตอเหตุการณ  หรือกรณีที่มีความจําเปนตองจาย  หรือเพื่อ
ปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน  หรือกรณีที่มีหนังสือสั่ง
การใหเบิกจายจากเงินประเภทนี้ได  และกรณีที่จําเปนเรงดวน  

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรงเชน การตีเสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ปายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกในน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความ
เร็ว เปนตน
-ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3892 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจายและเบิกจายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจัดจราจร
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของประชาชนในตําบลปางกู จํานวน 75,000 บาท

1. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของประชาชนในตําบลปาง
กู  จํานวน  75,000  บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น  หรือ
พื้นที่  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ลงวันที่ 28
  มิถุนายน  2549  สําหรับจายเปนเงินสมทบขององคการบริหารสวนตําบล
ขนาดกลางไมนอยกวารอยละ  40  ของคาบริหารสาธารณสุขที่ไดรับจากกอง
ทุนประกันสุขภาพแหงชาติ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 166,149 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นในอัตรา
รอยละ 1 ของงบประมาณรายไดประจําปี ไมรวมเงินอุดหนุน ตามกฎ
กระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความพระราชบัญญัติ
บําเหน็จ บํานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2500  จายจากเงินรายไดองคการ
บริหารสวนตําบลปางกู
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