














































18 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 

อ าเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  250,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง 
  งบกลาง รวม 36,692,400 บาท 
    งบกลาง รวม 36,692,400 บาท 
      งบกลาง รวม 36,692,400 บาท 
      ค่าช าระหนี้เงินกู้ จ านวน 5,296,246 บาท 

      

       เพ่ือช าระเงินกู๎ ธนาคาร ตามสัญญาเงินกู๎กองทุนสํงเสริม
กิจการองค์การบริหารสํวนจังหวัด (ก.ส.อ.) 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน 
การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  
  

      

      ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 600,000 บาท 

      

       เพ่ือช าระดอกเบี้ยเงินกู๎ ธนาคาร ตามสัญญาเงินกู๎กองทุน
สํงเสริมกิจการองค์การบริหารสํวนจังหวัด (ก.ส.อ.) 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน  
การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม    
 

      

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 1,800,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ๎าง ของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ ในอัตราร๎อยละ 5 
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2558 
  

      

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี 
ในอัตรา ร๎อยละ 0.2 ของคําจ๎างโดยประมาณทั้งปี  
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ได๎ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีผลบังคับใช๎     
 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 
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      เงินส ารองจ่าย จ านวน 20,000,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินส ารองจําย เพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย 
เกิดข้ึนหรือกรณีปูองกันและยับยั้งกํอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวํา
จะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนเป็นสํวนรวมได๎ เชํน การปูองกันและแก๎ไขปัญหา
อุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก แผํนดินถลํม ภัยแล๎ง ภัยหนาว วาตภัย  
อัคคีภัย ไฟปุาและหมอกควัน ฯลฯ  
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
พ.ศ. 2550 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย
เพ่ือชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2561 
 

      

      รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

       เงินช่วยเหลือพิเศษ จ านวน 100,000 บาท 

      

       เ พ่ื อ จํ า ย เ ป็ น เ งิ น ชํ ว ย พิ เ ศ ษ  (เ งิ น คํ า ท า ศพ )  ใ ห๎ แ กํ
ข๎ า ร า ชก า ร  ลู กจ๎ า งปร ะจ า แล ะพนั ก ง านจ๎ า งที่ เ สี ย ชี วิ ต 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินบ าเหน็จ
บ านาญ ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
       - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.3/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
 

      

      เงินเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการสงเคราะห์ผู๎ปุวยที่ยากไร๎ 
จังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย 
ในการชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2561 
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      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 5,671,122 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น 
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2556 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินบ าเหน็จ
บ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2546 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่4 ) พ.ศ. 2563 
       - เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการ
รายรับ ในงบประมาณรายจํายประจ าปี สมทบเข๎าเป็นกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข๎าราชการท๎องถิ่น พ.ศ. 2563 
       - เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทนบ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว22  
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
 

  
 

    

      รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 2,825,032 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นรายจํายตามข๎อผูกพัน ดังนี้ 
       1. เงินสมทบกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดบึงกาฬ  
(328,129x8) จ านวน 2,625,032 บาท เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการตั้ง
งบประมาณ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน  
พ.ศ. 2561 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม   
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 
        2. คําบ ารุงสมาคมองค์การบริหารสํวนจังหวัดแหํงประเทศไทย  
200,000 บาท 
       - เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงสมาคมองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
แหํงประเทศไทย 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยรายจํายของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เกี่ยวกับคําบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป       
  งานบริหารทั่วไป รวม 61,745,900 บาท 
    งบบุคลากร รวม 40,704,300 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 8,897,400 บาท 

      เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,399,320 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํ นายกและรองนายก
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินเดือน และคําตอบแทนนายกองค์การบริหารสวํนจงัหวัด   
รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดและกรรมการ
สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 (ส านักงานเลขานุการฯ) 
    

      

      ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของนายกและ       
รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินเดือนและคําตอบแทนนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด              
รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด  ประธานสภา
องค์การบริหารสํวนจังหวัด รองประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด       
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด และกรรมการ
สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดพ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ส านักงานเลขานุการฯ)   
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      ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษของนายกและ   
รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินเดือนและคําตอบแทนนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด เลขานุการนายก
องค์การบริหารสํวนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัด พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2557  
(ส านักงานเลขานุการฯ)   

 

      

      
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

จ านวน 1,032,960 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนเลขานุการฯและที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ  
เลขานุการฯ จ านวน 3 ต าแหนํง  
ที่ปรึกษาฯ จ านวน 2 ต าแหนํง 
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยเงินเดือน
และคําตอบแทนนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสํวน
จังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
พ.ศ. 2554  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2557  
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต.  
ที ่มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
(ส านักงานเลขานุการฯ) 
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 5,865,120 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ รองประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 24 คน 
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินเดือนและคําตอบแทนนายกองค์การบริหารสํวน
จังหวัดบึงกาฬ รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสํวน
จั งหวั ด  และกรรมการสภาองค์ ก า รบริ ห า รสํ ว น
จังหวัด พ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557   
 (ส านักงานเลขานุการฯ)   

 

      

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 31,806,900 บาท 
      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 18,131,500 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงอัตราเงินเดือน/
เลื่อนไหลแกํข๎าราชการของส านักปลัดฯ ,ส านักงาน
เลขานุการฯ และกองการเจ๎าหน๎าที่ ขององค์การบริหาร
สํวนจังหวัดบึงกาฬ หรืออัตราเงินเดือนที่ปรับเพ่ิม 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่  ม ท  0809.2/ว 138 ล ง วั น ที่  30 ธั น ว า ค ม  2558 
เรื่ อง  ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคํา ใช๎จํ าย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  

จ านวน 162,000 บาท 

      

       1. เพ่ือจํายเป็นเงินคําครองชีพชั่วคราวของข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการ
ข๎าราชการองค์การบริหารสํวนจังหวัด  จังหวัดบึงกาฬ
ก าหนด ของส านักปลัดฯ, ส านักงานเลขานุการฯ,กองการ
เจ๎าหน๎าที่ องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       2. เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหนํงที่มีเหตุพิเศษ 
ของต าแหนํงนิติกร (พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการ
ข๎าราชการองค์การบริหาสํวนจังหวัดบึงกาฬก าหนด  
ของส านักปลัดฯ , ส านักงานเลขานุการฯ ,กองการ
เจ๎าหน๎าที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - ตามหนั งสือสั่ งการ  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.   
ที่  ม ท  0809.2/ว 138 ล ง วั น ที่  30 ธั น ว า ค ม  2558 
เรื่ อง  ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคํา ใช๎จํ าย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 670,800 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงระดับบริหารของ
ส านักปลัดฯ,ส านักงานเลขานุการฯ และกองการเจ๎าหน๎าที่
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่พึงเบิกจําย
ได๎ และตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
       - เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการมาตรฐาน
บริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
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      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 11,793,800 บาท 

      

       เ พ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง  เงินปรับปรุง
คําตอบแทนพนักงานจ๎างของส านักปลัดฯ ,ส านักงาน
เลขานุการฯ และกองการเจ๎าหน๎าที่ ขององค์การบริหาร
สํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่  ม ท  0809.2/ว 138 ล ง วั น ที่  30 ธั น ว า ค ม  2558 
เรื่ อง  ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคํา ใช๎จํ าย 
ด๎านการบริหารงานบุคลคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น   

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 540,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให๎ 
แกํพนักงานจ๎าง ของส านักปลัดฯ,ส านักงานเลขานุการฯ  
และกองการเจ๎าหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ  
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่  ม ท  0809.2/ว 138 ล ง วั น ที่  30 ธั น ว า ค ม  2558 
เรื่ อง  ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคํา ใช๎จํ าย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

      

      เงินอ่ืน ๆ จ านวน 508,800 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษรายเดือนให๎แกํ  
ผู๎ด ารงต าแหนํงปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด รองปลัด
องค์การบริหารสํวนจังหวัด หัวหน๎าส านักปลัดองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด  เลขานุการองค์การบริหารสํวน
จังหวัด และผู๎อ านวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่  ม ท  0809.2/ว 138 ล ง วั น ที่  30 ธั น ว า ค ม  2558 
เรื่ อง  ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคํา ใช๎จํ าย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
       - เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการมาตรฐาน
บริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น    
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    งบด าเนินงาน รวม 15,138,100 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 4,673,100 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,537,100 บาท 

      

       1. เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทน ผู๎ปฏิบัติงาน ด๎านรักษา 
ความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ 
 (แพทย์,พยาบาล,ทันตแพทย์) 
       2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
        3. คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ที่ได๎รับ
การแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
       4. คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก 
       5. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิด 
       6. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
       7. คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง 
       8. เงินรางวัล 
       9. เงินคําท าขวัญฝุาอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจํายที่
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจจํายได๎ พ.ศ. 2559  
ของส านักปลัดฯ,ส านักงานเลขานุการฯ และกองการเจ๎าหน๎าที่ 
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
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      ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 40,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ และคณะกรรมการฯ ตามที่
กฎหมายก าหนด 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินเดือนและคําตอบแทนนายกองค์การบริหารสํวน
จังหวัด รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดประธานสภา
องค์การบริหารสํวนจังหวัด รองประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด   
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดและกรรมการ
สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดพ.ศ. 2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
ส านักปลัดฯ 20,000 บาท 
ส านักงานเลขาฯ  20,000  บาท 
 

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการให๎แกํข๎าราชการและพนักงาน
จ๎างในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นกรณีจ าเป็น
เรํ งดํ วนอันไมํสามารถปฏิบัติ งานให๎ เสร็จสิ้น ได๎ทัน
ก าหนด จ าเป็นต๎องปฏิบัตินอกเวลาราชการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย      
การเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
ส านักปลัดฯ 300,000 บาท 
ส านักงานเลขาฯ 100,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 100,000 บาท 
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      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 2,236,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการชํวยเหลือคําเชําบ๎านหรือ
ผํอนช าระคําเชําบ๎านของข๎าราชการองค์การบริหารสํวน
จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งผู๎มีสิทธิเบิก 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย 
คําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ของส านักปลัดฯ  
ส านักงานเลขานุการฯ กองการเจ๎าหน๎าที่ องค์การบริหาร
สํวนจังหวัดบึงกาฬ   
ส านักปลัดฯ 1,000,000 บาท 
ส านักงานเลขาฯ 636,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 600,000 บาท 

 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 360,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําสวัสดิการการชํวยเหลือการศึกษาบุตร
ของผู๎บริหารท๎องถิ่น  ข๎าราชการองค์การบริหารสํวน
จั งหวั ด  ผู๎ ไ ด๎ รั บบ าน าญปกติ  รวมทั้ ง ผู๎ มี สิ ท ธิ เ บิ ก 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2563 
 ของส านักปลัดฯ ส านักงานเลขานุการฯ  
และกองการเจ๎าหน๎าที่ องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
ส านักปลัดฯ 250,000 บาท 
ส านักงานเลขาฯ 60,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 50,000 บาท 
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      ค่าใช้สอย  รวม 7,530,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,820,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําเชําเครื่องถํายเอกสารส าหรับสํวน
ราชการคําจ๎างจัดท าหนังสือ เอกสารตํางๆ คําถํายเอกสาร
คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ คําซักฟอก คําก าจัด    
สิ่งปฏิกูล คําระวางบรรทุก คําเชําทรัพย์สิน (ยกเว๎น คําเชําบ๎าน) 
คําโฆษณาและเผยแพรํ (รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมา
โฆษณา และเผยแพรํขําวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ)คําธรรมเนียมตํางๆ คําเบี้ย
ประกันคําใช๎จํ ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา
ตลอดจนการจ๎างเหมาอ่ืนๆ  คําติดตั้งไฟฟูา คําติดตั้ง
ประปา คําติดตั้งโทรศัพท ์คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตํางๆ  
คําบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบ GPS Cartracking  
คําจ๎างเหมาบริการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนใน
จังหวัดบึงกาฬ ให๎แกํ องค์การบริหารสํวนจังหวัด 
บึงกาฬ ฯลฯ ของส านักปลัดฯ ส านักงานเลขานุการฯ  
และกองการเจ๎าหน๎าที่ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
 ที่  มท  0808.2/ว4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและการเบิก
จํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ส านักปลัดฯ 1,500,000 บาท 
ส านักงานเลขาฯ 100,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 220,000 บาท 
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      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 1,580,000 บาท 

      

       1. เพ่ือเป็นคําเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
       2. เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในงานรัฐพิธี งานพิธีการและ
กิจกรรมวันส าคัญของทางราชการ 
       3. เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในงานเตรียมการรับเสด็จ 
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จพระราชด าเนิน 
มาทรงงานที่จังหวัดบึงกาฬ 
       4. คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น เพ่ือจํายเป็น
คํารับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น องค์การบริหารสํวน
จังหวัดบึงกาฬ 
       5. เพ่ือเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ที่มานิ เทศงานตรวจงานหรือเยี่ ยมชม  หรือ      
ทัศนศึกษาดูงาน  และเจ๎าหน๎าที่ ที่ เกี่ยวข๎อง  ซึ่ งรํวม
ต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  ของส านักปลัดฯ,ส านักงานเลขานุการฯ  
และกองการเจ๎าหน๎าที่ 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 80,000 บาท 
ส านักงานเลขาฯ 100,000 บาท 
ส านักปลัดฯ 1,400,000 บาท  
 

      

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  

      

      1.ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการชดเชย หรือคําสินไหมทดแทน
ที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬต๎องรับผิดชอบ ตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎องหรือตามระเบียบที่ก าหนดไว๎ 
ส านักปลัดฯ 10,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 10,000 บาท 
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      2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 1,600,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  ใน
ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของคณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ ข๎าราชการ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น รวมถึงลูกจ๎าง พนักงานจ๎าง ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนผู๎บริหารท๎องถิ่น ซึ่ง
ใช๎ในการปฏิบัติราชการ ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัด
บึงกาฬก าหนด ได๎แก ํคําพาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง  
คําลงทะเบียน คําเชําที่พัก หรือคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น  
เนื่องในการเดินทางไปราชการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย
ในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555  
และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ที ่4) พ.ศ. 2561  
ของส านักปลัดฯ ส านักงานเลขาฯ และกองการเจ๎าหน๎าที่  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
ส านักปลัดฯ 700,000 บาท 
ส านักงานเลขาฯ 800,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 100,000 บาท 

      

      3. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว และสมเด็จพระบรมราชินี กิจกรรมใน 
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให๎กับ
ประชาชนเพื่อมารํวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตํางๆ  
การสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน ระดับชุมชน และ
ระดับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ ครัวเรือน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและคําใช๎จํายอ่ืนๆ  
ตามรายละเอียดของโครงการฯก าหนด 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การสํงเสริมกีฬา และการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎อถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)  
หน๎า 210 ข๎อ 4 
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      4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมต่อต้านทุจริต จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ์ จัดซื้อสื่อ
สิ่ ง พิมพ์  แผํนพับ  หรือจัดท านิทรรศการ  ติดตั้ งปูาย
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เ พ่ือสร๎างคํานิยมตํอต๎านการ
ทุจริต ประชาชนมีความเชื่อมั่นตํอการ ปฏิบัติงานของ
หนํวยงานภาครัฐเพิ่มมากข้ึน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การ เบิกคํ า ใช๎ จํ าย ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 236 ข๎อ 31 

 

      

      
5. โครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรในองค์กร 

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

        เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ ฝึกอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ งานของบุคคลกรในองค์กร  โดยมีคํ าใช๎จํ าย 
ประกอบด๎วย คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม  
คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุ ฯลฯ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คํ า ใ ช๎ จํ า ย ใ นก า ร ฝึ ก อบ ร ม  แ ล ะก า ร เ ข๎ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรม ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการเจ๎าหน๎าที่) 
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 6. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
(ส านักงานเลขานุการฯ) 

จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ของคณะผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัด ข๎าราชการ พนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวน
จังหวัดบึงกาฬ และบุคคลที่เก่ียวข๎อง ได๎แกํ คําสมนาคุณ
วิทยากร คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําอาหาร คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําเชําสถานที่ เป็นต๎น 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม 
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน๎า 229 ข๎อ 4 
  

      

      
7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตร "การบริหาร
การประชุมสภาท้องถิ่น" (ส านักงานเลขาฯ) 

จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดโครงการฝึกอบรมให๎
ความรู๎หลักสูตร การบริหารการประชุมสภาท๎องถิ่น
ได๎แกํ คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําเชําสถานที่ คําเชําที่พัก คําปูาย ประชาสัมพันธ์  
และคําใช๎จํายอื่นๆตามที่โครงการก าหนด 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หน๎า 230 ข๎อ 5 
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8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 

จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการ
อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คําสมนาคุณ
วิทยากร  คําพาหนะ  คําอาหาร  คําอาหารวํ างและ
เครื่องดื่ม คําเชําสถานที่ คําวัสดุอุปกรณ์ คําประชาสัมพันธ์  
คําใช๎จํายอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนด 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎า 236 ข๎อ 32 
 

      

      9. โครงการวันท้องถิ่นไทย จ านวน 60,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานโครงการจัดงาน 
วันท๎องถิ่นไทย  ได๎แกํ คําอาหารวําง , คําอาหารและ
เครื่องดื่ม , คําเอกสารสิ่ งพิมพ์ , คําวัสดุ อุปกรณ์และ
คําใช๎จํายอ่ืนๆ ตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนด   
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 211 ข๎อ 5 (ส านักปลัดฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

      



35 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน  
(รายจํายเพื่อซํอมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ)  ของส านักปลัดฯ ส านักงานเลขานุการฯ และ 
กองการเจ๎าหน๎าที่ องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย 
ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
ส านักปลัดฯ 250,000 บาท  
ส านักงานเลขาฯ 200,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 50,000 บาท 
 

      

      ค่าวัสดุ รวม 2,685,000 บาท 
      1. วัสดุส านักงาน  จ านวน 700,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุส านักงาน โดยมีคุณลักษณะ
เป็น ไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ  - 
รายจําย  งบประมาณรายจํายประจ าปี  ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดรายจําย  
คําวัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน ได๎แก ํหนังสือ,กระดาษหมึก 
ดินสอ , ปากกา , ไม๎บรรทัด  ฯลฯ  ของส านั กปลัดฯ
ส านักงานเลขานุการฯ และกองการเจ๎าหน๎าที่ ของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
ส านักปลัดฯ 300,000 บาท 
ส านักงานเลขาฯ 200,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 200,000 บาท  
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      2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 

      

        เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุไฟฟูาและวิทยุ โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปี ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
งบด าเนินงาน  หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟูา
และวิทยุ ได๎แกํ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา, หลอดไฟ ฯลฯ  
ส านักปลัดฯ, ส านักงานเลขานุการฯ  และกองการเจ๎าหน๎าที่  
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
ส านักปลัดฯ 100,000 บาท 
ส านักงานเลขาฯ 50,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 50,000 บาท 
 

      

      3.วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 350,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุงานบ๎านงานครัว   โดยมี
คุณลักษณะ เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  งบด าเนินงาน  หมวด
รายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ๎านงานครัว 
 ได๎แก ํแปรงไม๎กวาด, เขํง, ผงซักฟอก, สบูํ, น้ ายาดับกลิ่น ฯลฯ  
ส านักปลัดฯ, ส านักงานเลขานุการฯ และกองการ
เจ๎าหน๎าที่ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
ส านักปลัดฯ 200,000 บาท 
ส านักงานเลขาฯ 100,000 บาท 
การเจ๎าหน๎าที่ 50,000 บาท 
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      4.วัสดุก่อสร้าง จ านวน 110,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุกํอสร๎าง โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท รายรับ 
   - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินการ  
หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภทวัสดุกํอสร๎าง ได๎แกํ   
ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม สี ปูน ทํอน้ าและอุปกรณ์ประปา  ฯลฯ  
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
ส านักปลัดฯ 100,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 10,000 บาท 
 

      

      5.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 310,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนสํง โดย 
มีคุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนก 
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
งบด าเนินงาน หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุ
ยานพาหนะ และขนสํง ได๎แกํ แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน
สายไมล์, เพลา ฯลฯ ส านักปลัดฯ,ส านักงานเลขานุการฯ  
และกองการเจ๎าหน๎าที่ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 
บึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
ส านักปลัดฯ 100,000 บาท  
ส านักงานเลขาฯ 200,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 10,000 บาท 
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      6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 520,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนก ประเภท
รายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี  
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน  
หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอ
ลื่น ได๎แกํ น้ ามันดีเซล, น้ ามันก๏าซ, น้ ามันเบนซิน ฯลฯ  
ส านักปลัดฯ,ส านักงานเลขานุการฯ และกองการ
เจ๎าหน๎าที่ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ  
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
ส านักปลัดฯ 250,000 บาท  
ส านักงานเลขาฯ 250,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 20,000 บาท 
 

      

      7. วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุการเกษตร โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปี ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
งบด าเนินงาน หมวดรายจําย คําวัสดุ  
ประเภท วัสดุการเกษตร  ได๎แกํ คราดซี่พรวนดินระหวําง
แถว, อวน(ส าเร็จรูป), กระชัง, ปุ๋ย, ยาปูองกันและ 
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ ส านักปลัด 
ส านักงานเลขานุการฯ และกองการเจ๎าหน๎าที่ ของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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      8. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 105,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดรายจําย คํา
วัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ได๎แกํ กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พํูกันและสี, ฟิล์ม ปูายประชาสัมพันธ์ ปูาย
ไฟแจ๎งเตือนแบบล๎อลาก ฯลฯ ส านักปลัดฯ,ส านักงาน
เลขานุการฯ และกองการเจ๎าหน๎าที่ ขององค์การบริหาร
สํวนจังหวัดบึงกาฬ 
        - เป็นไปตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
ส านักปลัดฯ 50,000 บาท 
ส านักงานเลขาฯ 50,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 5,000 บาท 
 

      

      9. วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุเครื่องแตํงกาย โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภท  
วัสดุเครื่องแตํงกาย ได๎แกํ เครื่องแบบ, เสื้อกางเกง, ผ๎า 
ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ ส านักปลัดฯ,ส านักงานเลขานุการฯ และ
กองการเจ๎าหน๎าที่ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



40 
      10. วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนก ประเภทรายรับ - รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดรายจําย คําวัสดุประเภท  
วัสดุคอมพิวเตอร์ ได๎แกํอุปกรณ์บันทกึข๎อมูล  
(Diskette,Floppy Disk) Removable Disk, ฯลฯ  
ส านักปลัดฯ,ส านักงานเลขานุการฯ และกองการ
เจ๎าหน๎าที่ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
ส านักปลัดฯ 200,000 บาท  
ส านักงานเลขาฯ 80,000 บาท 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 20,000 บาท 

 

      

      11. วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

        เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุอื่นโดยมีคุณลักษณะ 
เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนก  ประเภท รายรับ  -
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  งบด าเนินงาน  หมวดรายจําย  คําวัสดุ
ประเภท วัสดุอื่น เชํน มิเตอร์น้ า -ไฟฟูา สมอเรือ ตะแกรง
กันสวะ  หัวเชื่ อมแก๏ส  หัววาล์ว เปิด  - ปิดแก๏ส  ฯลฯ 
       - เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ ที่  ม ท .  0808.2/ว  1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท 
      ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 250,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําฝากสํงไปรษณียภัณฑ์ พัสดุ คําซื้อ
ดวงตราไปรษณีย์ คําธนาณัติ คําธรรมเนียมการโอนเงิน
ระบบบริหารการเงินการคลังแบบ อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
หรืออ่ืนๆในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัด
บึงกาฬสถานที่ราชการ สถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562   
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    งบลงทุน  รวม 5,903,500 บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์ รวม 5,903,500 บาท 
      ครุภัณฑ์ส านักงาน       
      1. เก้าอ้ีส านักงาน (ส านักปลัดฯ) จ านวน 4,500 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน ส าหรับ
ข๎าราชการใช๎ในการปฏิบัติงาน (จ านวน 1 ตัว ราคา 4,500 บาท) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
      - รองรับน้ าหนักได๎ไมํเกิน 120 กิโลกรัม 
      - ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก พร๎อมล๎อสีด า แข็งแรง 
      - สามารถหมุนเก๎าอ้ีได๎รอบตัว 
      - ปรับสูง-ต่ า และล็อคได๎ทุกต าแหนํง 
      - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความประหยัด 
      - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 

      

      2.เครื่องท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ เครื่องท าลายเอกสาร แบบตัด
ละเอียด จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงานของ
เจ๎าหน๎าที่ของกองการเจ๎าหน๎าที่   
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
       1) ท าลายขั้นต่ าครั้งละ 10 แผํน 
       2) กระดาษหลังท าลายความกว๎างระหวําง  
3 - 5 มิลลิเมตรและความยาวระหวําง  
25 - 40 มิลลิเมตร  
       - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 
 

      

      3.ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก 1 ตู้ จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ ตู๎เก็บแบบฟอร์มเอกสาร
เหล็ก จ านวน 1 ต๎ู  เพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่
ของกองการ เจ๎ าหน๎ าที่  โ ดยมี คุณลั กษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ 
       1) ขนาดไมํน๎อยกวํา  
(กว๎าง x ลึก x สูง) : 37.3 x 45.8 x 94.2 ซม. / ต๎ู 
       2) ผลิตจากเหล็กหนา คุณภาพดี ใช๎งานคงทน 
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       3) จัดเก็บ 10 ลิ้นชัก มือจับแบบฝัง พร๎อมกุญแจ
ล็อคลิ้นชัก 
       4) กลํองลิ้นชักใช๎ชุดรางเลื่อนเหล็กท าสี แข็งแรง  
ลื่นนุํมนวล ไมํฝืด 
       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จึ งจั ดซื้ อตามราคาท๎ องตลาดด๎ วยความประหยั ด 
       - ตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 

      
4. โต๊ะท างานขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก  
(ส านักปลัดฯ) 

จ านวน 9,900 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างาน ขนาด 5 ฟุต พร๎อม
กระจกส าหรับข๎าราชการในการปฏิบัติงาน  
จ านวน 1 โต๏ะ ราคา 9,900 บาท 
      คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - เป็นโต๏ะท างานเหล็ก ความหนาไมํต่ ากวํา 0.5 ม.ม. 
       - พํนสีเคลือบสารปูองกันสนิม 
       - โครงสร๎างเสริมกระดูกเหล็กเพ่ิมความแข็งแรง 
       - มีลิ้นชัก ด๎าน ซ๎าย-ขวา และลิ้นชักกลาง 
       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความประหยัด 
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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      5. โต๊ะพับอเนกประสงค์ (กองการเจ้าหน้าที่) จ านวน 7,500 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ โต๏ะพับอเนกประสงค ์ 
จ านวน 2 ตัว ตัวละ 3,750 บาท เพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงาน
ของเจ๎าหน๎าที่ของกองการเจ๎าหน๎าที่   
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
       1) ขนาด 75(w) x180(d)x75(h) cm 
       2) ท าจากเหล็ก SPCC หน๎า 0.8 มม. 
       3) ปลายขาทั้ง 4 ด๎าน มีปรับระดับ และคานยึดขา 
       4) กระบวนการพํนสี ผํานระบบเตรียมผิวเป็นการ
เกาะยึดด๎วยการเคลือบ IRON PHOPHATE พํนสีแบบเมลามีน  
ด๎วยระบบ SPREY ด๎วยสีทนตํอการล๎างเคลือบผิว คุณภาพสูง 
กองการเจ๎าหน๎าที่ 7,500 บาท 
       - เป็นครุภัณฑ์ท่ีไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึ งจั ดซื้ อตามราคาท๎ องตลาดด๎ วยความประหยั ด 
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 

      

       6. โต๊ะพับอเนกประสงค์ (ส านักปลัดฯ) จ านวน 35,000 บาท 

      

       เ พ่ื อจํ าย เป็ นคํ าจั ดซื้ อ โต๏ ะ พับ อเนกประสงค์ 
ส าหรับใช๎ในงานส านักปลัดฯ 
(จ านวน 10 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท) 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - ขนาด 75x180x75 เซนติเมตร 
       - ท าจากเหล็ก SPCC หนา 0.8 มิลลิเมตร 
       - ปลายขามีปรับระดับ 
       - ส านักปลัดฯ 
       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จึ งจั ดซื้ อตามราคาท๎ องตลาดด๎ วยความประหยั ด 
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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      7. บอร์ดติดป้ายประกาศ (ส านักปลัดฯ) จ านวน 4,500 บาท 

      

       - เ พ่ื อ จํ า ย เ ป็ น คํ า จั ด ซื้ อ บ อ ร์ ด ติ ด ป ร ะ ก า ศ 
ส าหรับใช๎ในงานศูนย์บริการนักทํองเที่ยวเพ่ือประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (จ านวน 1 บอร์ด ราคา 4,500 บาท) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - ขนาด 120 x 100 ซม. 
       - บุก ามะหยี่ 
       - อลูมิเนียมสีบอร์น 
       - กระจกใส 5 มม. 
       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จึ ง จั ดซื้ อตามราคาท๎ องตลาดด๎ วยความประหยั ด 
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 

      

      8. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จ านวน 55,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ขําวสาร 
ส าหรับใช๎ในงานศูนย์บริการนักทํองเที่ยวเพ่ือประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (จ านวน 1 บอร์ด ราคา 55,000 บาท) 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
        - บอร์ดติดประกาศตู๎กระจก กรอบอะลูมิเนียม 
หน๎าบอร์ดบุก ามะหยี่เนื้อดีสีน้ าเงิน พร๎อมกระจกบาน
เลื่อน กุญแจล็อค 
       - พ้ืนคอนกรีต ขนาด 2x3 เมตร หนาไมํน๎อยกวํา 5 ซม. 
       - โครงหลังคาเหล็ก มุงแผํนเมทัลซีส พร๎อมติดตั้ง 
       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จึ งจั ดซื้ อตามราคาท๎ องตลาดด๎ วยความประหยั ด 
        - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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9. รถเข็นอเนกประสงค์ (ส านักปลัดฯ) จ านวน 7,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อรถเข็นแบบ 2 ล๎อ ส าหรับใช๎ใน
งานส านักปลัด ฯ  
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
       - มีขนาด 83x198x58 cm. 
       - รองรับน้ าหนักได๎ไมํเกิน 200 กิโลกรัม (โดยประมาณ) 
       - ท าจากเหล็กแข็ง อ๏อกเชื่อมอยํางดี 
       - มี 2 ล๎อ  
       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความประหยัด  
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 
 

      

      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

      

1. จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน  
(ส านักงานเลขา ฯ ) 

จ านวน 1,358,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที ่นั่ง (ดีเซล)  
ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ ากวํา 2,400 บาท ซีซีหรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมํต่ ากวํา 90 กิโลวัตต์  
จ านวน 1 คันๆ ละ 1,358,000 บาท 
       คุณลักษณะดังนี้ 
        - มีคอนโซนหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ  
แยกท่ีนั่ง 
       - เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 
       - มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได๎หลายระดับ 
       - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง
และพํนกันสนิม 
       - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ 
ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 
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2. จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 
จ านวน 2 คัน ๆ ละ 1,664,000 บาท (ส านักงานเลขา ฯ ) 

จ านวน 3,328,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตร
กระบอกสูบไมํต่ ากวํา 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์  
สูงสุดไมํต่ ากวํา  110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดี เซลแบบ
ขับเคลื่อน 4 ล๎อ จ านวน 2 คันๆ ละ  
1,664,000 บาท คุณลักษณะดังนี้ 
       - เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข๎า - ออก) 
       - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และ
ปูองกันสนิม 
       - มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก มาตรฐาน คือ  
เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน 
      - ความสูงใต๎ท๎องรถ (ระยะต่ าสุดถึงพ้ืน) ไมํน๎อย
กวํา 180 มิลลิเมตร 
      - โครงสร๎างหลังคาเป็นชิ้นเดียวกันตลอดคัน 
      - มีประตูด๎านหลัง 
      - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 

 

      

      3. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร์อัตโนมัติ  จ านวน 1 คัน เพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงาน 
ของเจ๎าหน๎าที่ของกองการเจ๎าหน๎าที่   
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
       1) ขนาดไมํน๎อยกวํา 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ  
       2) มีประกันประเภท พรบ.คุ๎มครอง ระยะเวลา 
ไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
       3) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
       - จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 
(กองการเจ๎าหน๎าที่) 50,000 บาท 
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      ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        

      
1. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล (ส านักงานเลขาฯ)  
1 เครื่อง  

จ านวน 5,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล  
จ านวน 1 เครื่อง 
      มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
      - อัดเสียงในรูปแบบไมโครโฟน คอนเดนเซอร์ 
      - องศารับเสียง X/Y 90 หรือ 120 องศา 
      - ไมสเตอร์ X/Y ให๎มิติเสียงแบบ 3D 
      - บันทึกเสียง 2 ชํองเสียงสเตอริโอ 
      - ประถมไฟล์ WAV,MP3  
      - รายละเอียดบันทึก
ไฟล์ WAV (BWF) 96kHz / 44.1 kHz ที่ 16 -
 บิท หรือ 24-บิท 
      - คํา Sampling 44.1/48/96 kHz 
      - แหลํงพลังงาน แบตเตอรี่ AA 1 ก๎อน 
      - อายุใช๎งานแบตเตอรี่ 10 ชั่วโมง  
      - ขนาด 44x13x31 มม. 
      - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความ
ประหยัด 
      - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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2. จัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมไร้สาย (ส านักงานเลขาฯ) 
4 ตัว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมไร๎สาย  
จ านวน 4 ตัว 
       คุณลักษณะ ดังนี้ 
       - เป็นไมโครโฟนแบบไร๎สาย 
       - จูนคลื่นความถี่ได๎ 
       - สัญญาณ UHF ระยะไกล 
       - พร๎อมกลํออลูมิเนียมหุ๎มหนังอยํางดี 
       - ใสํ Rack ได ๎
       - ชุดรับ - สํงไมโครโฟนไร๎สายคุณภาพสูง แบบไมค์คูํ 
       - เสารับสัญญาณตํอได๎ทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลัง
ตัวเครื่องรับสัญญาณ 
       - ยํานความถ่ี UHF ครอบคลุมตั้งแตํชํวง
ความถี่ 794-806 MHz  
       - ปรับคลื่นความถี่ได๎ด๎วยตัวเอง 
       - ระยะการรับ - สํงสัญญาณประมาณ 50 - 100 เมตร 
    อุปกรณ์ในกลํอง 
      - กลํองใสํอยํางดีกันกระแทก ขอบอลูมิเนียม เนื้อ ABS 
      - เสาสัญญาณคลื่นความถี่สูง 4 เสา 
      - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความ
ประหยัด 
     - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
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      3. จัดซื้อตู้เก็บเครื่องเสียง (ส านักงานเลขาฯ) 1 ตู้ จ านวน 8,000 บาท 

      

        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เก็บเครื่องเสียงส าหรับใช๎ที่
ห๎องประชุมสภาฯ จ านวน 1 ต๎ู 
       คุณลักษณะ ดังนี้ 
       - ต๎ู Move Rack ขนาด 19 นิ้ว (ตู๎ใสํเครื่องเสียงมี
ล๎อเคลื่อนย๎าย) 
       - ตัวตู๎ท าจากเหล็กทั้งชุดและเคลือบผิวด๎วยสีฝุุน
อุตสาหกรรม สามารถถอดประกอบได๎ 
       - มีแกนยึดอุปกรณ์ตามมาตรฐาน สามารถถอดและ
ประกอบใหมํได๎ 
       - ขนาด (สูง * ลึก* กว๎าง) : 763*550*557 (มม.) 
       - มีถาดรองเครื่องเสียง 4 ถาด 
       - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความ
ประหยัด 
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 

      

      4. ตู้ล าโพงเคลื่อนที่ (ส านักปลัดฯ) จ านวน 8,800 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตูล าโพงเคลื่อนที ่ส าหรับใช๎ในงาน 
ส านักปลัดฯ จ านวน 1 เครื่อง   
      คุณลักษณะพื้นฐาน 
      - มีแอมป์ในตัว ดอกล าโพง 15 นิ้ว  
      - มีไมค์ลอยคูํ 
      - มีชํองตํอ USB SD Card 
      - มีแบตเตอรี DC 12 V  
      - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความประหยัด 
      - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

      1.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (กองการเจ้าหน้าที่)  จ านวน 19,900 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่
ของกองการเจ๎าหน๎าที่  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้  
       1) เป็นเครื่องถํายทอดสัญญาณภาพจาก
วัตถุ เชํน วัตถ ุ3 มิต ิฟิล์มสไลด์แผํนใส หนังสือ เป็นต๎น 
       2) อุปกรณ์สร๎างสัญญาณภาพ
แบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไมํต่ ากวํา 1/3 นิ้ว 
       3) สามารถใช๎งานรํวมกับ
โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
       4) ให๎ความละเอียด (Resolution) ไมํต่ า
กวํา 850,000 พิกเซล 
       5) มีระบบการซูมภาพไมํน๎อย
กวํา 16 x (2 x Optical, 8 x Digital) 
       6) มีแขนไฟสํองสวํางสองข๎างชนิด LED 
       7) มีชํองตํอสัญญาณอยํางน๎อย ดังนี้ 
          (1) Input ได๎แกํ RGB (VGA) x 2 RS-
232 X 1 USB x 1 
          (2) Output ได๎แกํ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1 
8) สินค๎ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหลํ และบริการเป็น
เวลาอยํางน๎อย 1 ปี 
       - จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 
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2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSL 
Lumens (กองการเจ้าหน้าที่)  

จ านวน 29,900 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 
จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่
ของกองการเจ๎าหน๎าที่  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้  
       1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถตํอกับ
อุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 
       2) ใช๎ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือ
ระบบ DLP 
       3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
       4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดคําความสํองสวํางข้ัน
ต่ า (ANSI Lumens) 
       - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 

      

      3. จอรับภาพ 150 นิ้ว (กองการเจ้าหน้าที่)  จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคํา จัดซื้อ จอรับภาพ 150 นิ้ว  
จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่
ของกองการเจ๎าหน๎าที ่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
       1) จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง 150 นิ้ว VERTEX TRIPOD 
       2) เป็นจอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง สามขา 
       3) VERTEX TRIPOD SCREEN 
       4) ขนาด 150 นิ้ว 
       5) เนื้อผ๎า matt white gain 1.0 
       6) เนื้อผ๎าตึงเรียบ 
       7) มีกระบอก สามารถม๎วนเก็บได๎ 
       8) มีตัวปรับระดับ 
       9) สินค๎ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหลํ และ
บริการเป็นเวลาอยํางน๎อย 1 ปี 
       10) CATALOG Projector Screen Vertex 
       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความประหยัด 
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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4.จัดซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมเลนส์ (ส านักงานเลขาฯ )  
1 ชุด  

จ านวน 70,000 บาท 

  
  

  
  

  
  

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อกล๎องถํายรูป พร๎อมเลนส์ เป็น
กล๎อง DSLR รูปแบบ FX จ านวน 1 กล๎อง          
       มีคุณลักษณะดังนี้ 
       - ความละเอียดภาพ
สูงสุด (Max Resolution) 24.1MP: 6016 x 4016 
       - สัดสํวนภาพ (Image Ratio) 3:2 
       - พิกเซล (Effective Pixels) 24.3 Megapixel 
       - เซลล์รับภาพ (Image Sensor) CMOS, 35.9 x 24 mm 
       - ความไวแสง (ISO Rating) Auto, 100-
12800 (Extended Mode: 50-51200) 
       - Optical Zoom n/a 
       - Digital Zoom n/a 
       - ระบบปูองกันภาพสั่น (Image Stabilization) n/a 
       - ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) Auto & Manual 
       - ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) n/a 
       - ระยะมาโคร (Macro Focus Range) n/a 
White Balance Auto, Cloudy, Color Temperature 
Direct Sunlight, Flash, Fluorescent, Incandescent  
Preset Manual, Shade Flash 
       - คํารูรับแสง (Aperture) n/a 
       - คําความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) 30 -
 1/4000 second, Bulb Mode 
       - แฟลชภายใน (Built-In Flash) Yes 
       - ชํองตํอแฟลชภายนอก (External Flash Hot Shoe 
       - ระบบแฟลช (Flash Modes) Auto Auto/Red-
eye Reduction Fill-in Hi- Speed Sync 
Off Rear Curtain/Slow Sync Rear Sync Red-
eye Reduction Slow Sync Slow Sync/Red-
eye Reduction 
       - การชดเชย แสง (Exposure Compensation) 
?5 EV (in 1/3 or 1/2 EV steps) 
       - ระบบวัด แสง (Metering) 3D Color 
Matrix Metering, Center- weighted  average 
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metering, Spot metering, Highlight Weighted 
       - โหมดแมนนวล (Manual Mode) Yes 
       - ถํายภาพตํอเนื่อง (Continuous Drive)  
Up to 6.5 fps 
       - ถํายภาพเคลื่อนไหว (Movie Clips)  
MOV, MPEG-4 AVC/H.264 
       - ตั้งเวลาถํายภาพ (Self-Timer)  
20 seconds, 10 seconds, 5 seconds,  
2 seconds Custom: 0-
3 seconds at 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 second intervals  
Number of Shots: 1-9 
       - ประเภท หนวํยความจ า (Memory Type)  
SD SDHC SDXC 
       - ไฟล์ภาพ (File Types) JPEG, RAW 
       - ชํองมองภาพ (View Finder) Pentaprism 
       - ขนาดLCD 3.2 
       - Video Out 1/8 
       - ประเภทแบตเตอรี่ (Battery)1x EN-
EL15 Rechargeable Lithium-
Ion Battery Pack, 7 VDC, 1900 mAh 
       - น้ าหนัก (Weight) 1.65 lb / 750 g body only 
       - ขนาด (Dimensions) (WxHxD) 5.5 x 4.4 x 3.1 
       - เลนส์กล๎องมีคุณลักษณะดังนี้ 
       - ขนาดทางยาว 24-120 มม.  
       - F-Mount Lens/FX Format 
       - รูรับแสงกว๎างที่สุด f/4 -f/22 
       - ชินเลนส์พิเศษ (2 ED 3 aspherical) 
       - เคลือบนาโนคริสตัล 
       - ระยะโฟกัสต่ าสุด 45 cm (1.5? ) 
       - มุมของภาพ 84? – 20? 
       - ระบบปูองกันการสั่นไหว 
       - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความประหยัด) 
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

      1. กระติกน้ าร้อน (กองการเจ้าหน้าที่) จ านวน 1,500 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อกระติกน้ าร๎อน จ านวน 1 เครื่อง   
เพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ของกองการเจ๎าหน๎าที ่ 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
       1) ความจุน้ าไมํน๎อยกวํา 2 ลิตร 
       2) วัสดุภายในกระติกผลิตจาก สแตนเลส  
ทนทาน ไมํเป็นสนิม 
       3) สเกลบอกระดับน้ า มองเห็นระดับน้ าจาก
ภายนอกชัดเจน 
       4) ฝากระติกแบบชิ้นเดียว ยูนิแคป กดน้ าและ 
เปิดฝาได๎สะดวก 
       5) สินค๎าได๎มาตรฐาน มอก. ด๎านความปลอดภัย 
       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความประหยัด 
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 

      

      2. เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 18,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องซักผ๎าแบบธรรมดา 
ขนาด 15 กิโลกรัม ส าหรับใช๎ในงานส านักปลัดฯ 
(จ านวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท) 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       1) เป็นขนาดที่สามารถซักผ๎าแห๎งได๎ครั้งละ 
ไมํน๎อยกวําที่ก าหนด 
       2) เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน 
       3) มีระบบปั่นแห๎งหรือหมาด 
        - ส านักปลัดฯ 
        - เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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      3. ตู้ท าน้ าร้อน - น้ าเย็น (ส านักปลัดฯ) จ านวน 15,900 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ท าน้ าร๎อน-น้ าเย็น 
ส าหรับใช๎ในงานส านักปลัดฯ 
(จ านวน 1 เครื่อง ราคา 15,900 บาท) 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
        - ถังน้ าใสํด๎านลําง 
        - ระบบท าน้ าร๎อนได๎อุณหภูมิสูง 85-90 องศา 
        - มีระบบปูองกันไมํให๎ความร๎อนมีระดับสูงเกินไป 
        - ปุุมล็อกส าหรับน้ าร๎อนเพื่อปูองกันอันตราย 
        - เป็นครุภัณฑ์ท่ีไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความประหยัด 
        - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

      

      4. ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต (กองการเจ้าหน้าที่) จ านวน 6,400 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ ตู๎เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  
จ านวน 1 ต๎ู เพ่ือใช๎ส าหรับจัดเก็บสิ่งที่จ าเป็นต๎องเก็บไว๎ใน
อุณหภูมิที่มีความเย็นเพียงพอของกองการเจ๎าหน๎าที่   
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
       1) ความจุภายในขั้นต่ า 5 คิวบิกฟุต 
       2) เป็นรุํนที่ได๎รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของ
การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย 
       - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 
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      5. ถังต้มน้ าไฟฟ้า (ส านักเลขาฯ) จ านวน 17,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อถังต๎มน้ าไฟฟูาส าหรับใช๎ที่ห๎อง
ประชุมสภาฯ จ านวน 1 ถัง 
       คุณลักษณะดังนี้ 
       - มีสวิตช์ปิด – เปิดควบคุมอุณหภูมิที่ตัวเครื่อง 
       - ขนาดความจุ 20-25 ลิตร 
       - ใช๎ก าลังไฟฟูา 2,400 – 3,000 วัตต์ 
       - ใช๎แรงไฟฟูา 220 – 240 โวลต์ 
       - ความถี่กระแสไฟฟูา 50 เฮิร์ซ 
       - ตัวถังท าจาก สเเตนเลสสตีลที่ทนความร๎อนและ
การรั่วซึมได๎เป็นอยํางดี 
       - หูจับก๏อก ฝา และตัวถังท าจากพลาสติกที่ทนความ
ร๎อนสูง 
       - มีหลอดแก๎วแสดงระดับน้ าภายในถัง 
       - มีหน๎าจอแสดงการท างานระบบดิจิตอล แสดงผล
ตัวเลขแบบ LED  
       - มีระบบตัดไฟแบบอัตโนมัติเมื่อฮีตเตอร์ร๎อนเกิน
อุณหภูมิปกติ หรือน้ าในถังแห๎ง 
       - รักษาอุณหภูมิได๎แมํนย าที่ความผิดพลาดไมํ
เกิน (+/-) 1 องศาเซลเซียส 
       - มีปลอกหุ๎มกันร๎อนบริเวณตัวถัง ชํวยปูองกัน 
ความร๎อนเม่ือสัมผัส 
       - มีการรับประกันไมํต่ ากวํา 1 ปี 
       - ได๎รับรองจาก MTEC ปลอดภัยจากสารตะกั่วและ
มีระบบความปลอดภัย 4 ชั้น 
       - ได๎รับมาตรฐาน มอก. 
       - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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6. ถังต้มน้ าสแตนเลส ขนาด 14 ลิตร (กองการ
เจ้าหน้าที่) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อถังต๎มน้ าสแตนเลส  
ขนาด 14 ลิตร จ านวน 1เครื่อง  เพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงาน
ของเจ๎าหน๎าที่ของกองการเจ๎าหน๎าที่  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
       1) หน๎าจอ LED แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลข 
       2) ควบคุมอุณหภูมิด๎วยระบบไมโครโปรเซลเซอร์ 
       3) สามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องได๎ 
       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความประหยัด 
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 

      

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

      
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
(ส านักปลัดฯ) 

จ านวน 44,000 บาท 

  
  

  
  

  
  

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา  
19 นิ้ว) (จ านวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท) 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
        - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา  
6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน  
(12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา 
ได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง  
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 4.2 GHz  
จ านวน 1 หนํวย 
        - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB 
        - มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
       1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก 
ที่มีหนํวยความจ า ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 
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       2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํ 
ภายในหนํวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
Processing Unit ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 
       3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ 
ที่มีความสามารถในการใช๎หนํวยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
        - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB 
        - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวํา  
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือชนิด Solid State 
 Drive ขนาดความจุไมํน๎อย กวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
        - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
        - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครอืขําย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวน  
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
        - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
       - จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 
 

      
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี1 
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)(ส านักปลัดฯ) 

จ านวน 44,000 บาท 

  
  

  
  

  
  

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา  
19 นิ้ว) (จ านวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท) 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 
6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)  
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ 
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ  
Max Boost)  โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาสูงสุด  
ไมํน๎อยกวํา 4.2 GHz จ านวน 1 หนํวย 
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        - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB 
       - มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
       1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจ า ขนาดไมํน๎อย
กวํา 2 GB หรือ 
       2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํ 
ภายในหนํวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
Processing Unit ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 
       3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มี 
ความสามารถในการใช๎หนํวยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
       - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB 
       - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล  ชนิด SATA หรือ ดีกวํา  
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือชนิด Solid State 
 Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB  
 จ านวน 1 หนํวย 
       - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
        - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวน  
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
       - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
       - จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 
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3. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกส านักงาน 

จ านวน 5,700 บาท 

      

       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมํน๎อยกวํา  
1,920x1,080 pixel หรือไมํน๎อยกวํา 2,073,600 pixel 
       - มี frame rate ไมํน๎อยกวํา 25 ภาพตํอวินาที  
(frame per second) 
       - ใช๎เทคโนโลยี Infrared (IR) ส าหรับการแสดงภาพ
ในกรณีที่มีคําความเข๎มของแสง 0 LUX ได ๎
       - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมํน๎อย 
กวํา 1/3 นิ้ว 
      - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ  
(Motion Detection) ได๎ 
      - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตําง 
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic  
Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได๎ 
      - สามารถสํงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได๎
อยํางน๎อย 2 แหลํง 
      - สามารถสํงสัญญาณภาพได๎ตามมาตรฐาน H.264  
เป็นอยํางน๎อย 
      - สามารถใช๎งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4  
ได๎เป็นอยํางน๎อย 
      - มีชํองเชื่อมตํอระบบ เครือขําย (Network Interface)   
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา และ สามารถ 
 ท างานได๎ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  
(Power over Ethernet) ในชํองเดียวกันได๎ 
      - ตัวกล๎องได๎มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์
เพ่ิมเติมส าหรับหุ๎มกล๎อง (Housing) ที่ได๎มาตรฐาน IP66 
       - สามารถท างานได๎ที่อุณหภูมิ -10  °C ถึง 50 °C  
เป็นอยํางน๎อย 
       - สามารถใช๎งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP” 
 RTSP  ได๎เป็นอยํางน๎อย 
     - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล๎องโทรทัศนว์งจรปดิ ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 
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4. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder ) แบบ 32 ช่อง 

จ านวน 120,000 บาท 

      

       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล๎องวงจรปิด
โดยเฉพาะ 
       - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได๎ตามมาตรฐาน MPEG4  
หรือ H.264 หรือดีกวํา 
       - ได๎รับ มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
Forum) 
       - มีชํองเชื่อมตํอระบบ เครือขําย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 2 ชํอง 
       - สามารถบันทึกภาพและสํงภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียด
ของภาพสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,920x1,080 pixel หรือไมํน๎อย
กวํา 2,073,600 pixel 
      - สามารถใช๎งานกับ มาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, 
SMTP, “NTP หรือ SNTP” SNMP , RTSP ได๎เป็นอยํางน๎อย 
      - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูลส าหรับกล๎องวงจร โดยเฉพาะปิด  
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมํน๎อย
กวํา 32 TB 
      - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB จ านวนไมํน๎อยกวํา 2 ชํอง 
      - สามารถใช๎งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได๎ 
      - ต๎องมี Software Development Kit (SDK) หรือ  
Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต๎อง 
      - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล๎องโทรทัศน์วงจรปิดผําน
ระบบเครือขํายได๎ 
      - ผู๎ผลิตต๎องได๎รับมาตรฐานด๎านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ 
      - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564  
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 570,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจํายเพื่อซํอมแซมบ ารุงรักษาโครงสร๎าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญํ ซึ่งไมํรวมกับคําซํอมแซม
ตามปกติ หรือคําซํอมกลาง) 
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ส านักปลัดฯ 
ส านักงานเลขานุการฯ และกองการเจ๎าหน๎าที่ ของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ    
ส านักปลัดฯ 530,000 บาท 
ส านักงานเลขาฯ 20,000 บาท 
กองการเจ๎าที่ 20,000 บาท 
 

      

  งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 11,822,600 บาท 
    งบบุคลากร  รวม 7,468,600 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,468,600 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 4,723,700 บาท 

      

        เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตรา
เ งิ น เ ดื อน / เ ลื่ อน ไหลแกํ ข๎ า ร าชการของกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารสํวน
จังหวัดบึงกาฬ  หรืออัตราเงิน เดือนที่ปรับเ พ่ิม 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ 
 ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
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      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ระดับบริหารของ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขององค์การบริหาร
สํวนจังหวัดบึงกาฬตามระเบียบหนังสือสั่งการที่พึง
เบิกจํายได๎ 
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด  
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
        - เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  
 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,544,500 บาท 

      

        เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎างเงินปรับปรุง
คําตอบแทน พนักงานจ๎างกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ  
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
        - เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนว 
ทางการค านวณภาระคําใช๎จําย ด๎านการบริหารงาน 
บุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว ให๎แกํ
พนักงานจ๎าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด  
        - เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  
 

      

      เงินอ่ืน ๆ จ านวน 67,200 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษรายเดือนให๎แกํ   
ผู๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
        - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่  มท  0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
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    งบด าเนินงาน รวม 4,242,200 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 1,042,200 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 612,200 บาท 

      

       1. เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทน ผู๎ปฏิบัติงาน  
ด๎านรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการ  
และในวันหยุดราชการ 
(แพทย์,พยาบาล,ทันตแพทย์) 
       2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
       3. คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อ 
จัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
       4. คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก 
       5. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิด 
       6. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
       7. คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง 
       8. เงินรางวัล 
       9. เงินคําท าขวัญฝุาอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจําย
ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาจจํายได๎ พ.ศ. 2559 
 

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการให๎แกํข๎าราชการ
และพนักงานจ๎างในการปฏิบัติราชการเป็นกรณี
จ าเป็นเรํงดํวนอันไมํสามารถปฏิบัติงานให๎เสร็จสิ้นได๎
ทันก าหนด จ าเป็นต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
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      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 250,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการชํวยเหลือคําเชําบ๎าน
หรือผํอนช าระคําเชําซื้อบ๎านของข๎าราชการองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด รวมทั้งผู๎มีสิทธิเบิก 
       - เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า  

จ านวน 80,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําสวัสดิการการชํวยเหลือการศึกษา
บุตรของข๎าราชการองค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ  
รวมทั้งผู๎มีสิทธิเบิก 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2563  

      

      ค่าใช้สอย รวม 2,570,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,500,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็น คําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือ  
หรือคําเข๎าปกหนังสือ   คําซักฟอก คําก าจัดสิ่งปฏิกูล  
คําระวางบรรทุก คําเชําทรัพย์สิน (ยกเว๎นคําเชําบ๎าน)  
คําโฆษณาและเผยแพรํ (รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมา 
โฆษณา และเผยแพรํขําวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ)  
คําธรรมเนียมตํางๆ คําเบี้ยประกัน คําใช๎จํายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษาตลอดจนการจ๎างเหมา
อ่ืนๆคําติดตั้งไฟฟูาคําติดตั้งประปา คําติดตั้ง
โทรศัพท์ คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตํางๆ ฯลฯ ของ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและการเบิก
จํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
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      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคํารับรองในการประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือประชุมระหวํางองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ของ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 (23 พฤศจิกายน 2562)  
 

      

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ใน
ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของคณะ
ผู๎บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
บึงกาฬ ข๎าราชการพนักงานสํวนท๎องถิ่น  รวมถึง
ลูกจ๎าง  พนักงานจ๎าง  ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ตลอดจนผู๎บริหารท๎องถิ่น ซึ่งใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการ ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ
ก าหนด ได๎แกํ คําพาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง  
คําลงทะเบียน  คําเชําที่ พัก  หรือคําใช๎จํายอ่ืนที่
จ าเป็น เนื่องในการเดินทางไปราชการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555, และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ. 2561 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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2. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การจัดท า ทบทวน และแก้ไข เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น การก าหนด
ตัวช้ีวัด และการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จําย  ในการด าเนินโครงการ
ฝึ ก อบรมสั มมน า เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ ทคนิ คก า ร
จัดท า  ทบทวนและแก๎ไขเ พ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น การก าหนดตัวชี้วัด และจัดท า
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณรายจําย
เพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คํา
สมนาคุณวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําถํายเอกสาร
สิ่งพิมพ์ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คํา
เชําสถานที่ คําปูายโครงการ  
คําปูายประชาสัมพันธ์  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข๎อง ตามรายละเอียดของโครงการ  
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน๎า 232 ข๎อ 14 
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3. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหารข้าราชการและ 
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น คณะผู๎บริหารข๎าราชการและพนักงาน
จ๎าง องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ    
โดยมีคําใช๎จําย ประกอบด๎วย คําสมนาคุณ
วิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําถํายเอกสารสิ่งพิมพ์  
คําเชําสถานที่ คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําเบี้ยเลี้ยง คําปูายโครงการ คําปูาย
ประชาสัมพันธ์ คํายานพาหนะ คําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการและคําใช๎จํายอื่นๆ  
ตามรายละเอียดของโครงการ ของกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และเข๎ารับการฝึกอบรม  
และเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2557 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน๎า 235 ข๎อ 29 
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      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน  
(รายจํายเพ่ือซํอมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ )  ตามหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   
 

      

      ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท 
      1. วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุส านักงาน โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดรายจําย คําวัสดุ  
ประเภท วัสดุส านักงาน ได๎แกํ หนังสือ,กระดาษ 
หมึก, ดินสอ, ปากกา, ไม๎บรรทัด ฯลฯ  
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.6/ว 1095  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 
 

      

      2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุไฟฟูาและวิทยุ โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน  
หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
 ได๎แกํ  สายไฟฟูา, หลอดไฟฟูา , หลอดไฟ ฯลฯ  
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.6/ว 1095  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 
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      3. วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุงานบ๎านงานครัว โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน  
หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ๎าน 
งานครัว ได๎แก ํ แปรง, ไม๎กวาด, เขํง, ผงซักฟอก, สบูํ 
น้ ายาดับกลิ่น  ฯลฯ  
       - เป็นไปตามหนังสือที ่มท 0808.6/ว 1095   
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 
 

      

      4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนสํง โดย
มีคุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง ได๎แกํ  แบตเตอรี่,ยางนอก, ยางใน, สายไมค์ 
เพลา ฯลฯ   
       - เป็นไปตามหนังสือที ่มท 0808.6/ว 1095 
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 
 

      

      5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ส าหรับ
ใช๎กับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์   และเครื่องมือ
เครื่องใช๎ตํางๆ ซึ่งใช๎ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ เชํน น้ ามันดีเซล, น้ ามันก๏าด 
น้ ามันเบนซิน , น้ ามันเตา , ถําน , ก๏าซ ,แก๏สหุงต๎ม
น้ ามัน, จารบี,น้ ามันเครื่อง เป็นต๎น  
       - เป็นไปตามหนังสือท่ี มท 0808.6/ว 1095 
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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      6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 150,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  
โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
ร ายจํ า ย  คํ า วั ส ดุ  ประ เภทวั ส ดุ โ ฆษณาแล ะ
เผยแพรํ ได๎แกํ ขาตั้งกล๎อง เลนส์ซูม กระเป๋าใสํกล๎อง
ถํายรูป เมมโมรีการ์ด ปูายประชาสัมพันธ์ เอกสาร
เผยแพรํผลการด าเนินงาน ฯลฯ ของกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
       - เป็นไปตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 

      

      7. วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ได๎แกํ   
อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล (Diskette,Floppy Disk) 
Removable Disk, ฯลฯ   
       - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.6/ว 1095   
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 
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    งบลงทุน รวม 111,800 บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์ รวม 111,800 บาท 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
    ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง  จ านวน 8,800 บาท 

    
 

       เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง  
จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
       - ล าโพงขนาดไมํต่ ากวํา 8 นิ้ว 
       - พร๎อมไมค์ลอย 2 ตัว 
       - สามารถเชื่อมตํอสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์
ภายนอกได๎ 
       - มีแบตเตอรี่ในตัว 
       - เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วยความ
ประหยัด  
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น มท.0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 

      

     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

     1.ชุดไฟสตูดิโอ  จ านวน 14,000 บาท 

     

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดไฟสตูดิโอ จ านวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะดังนี้ 
       - เป็นไฟส าหรับการจัดแสงในการถํายภาพหรือ
วีดีโอ 
       - สามารถปรับความสวํางได๎ 
       - มีโคมไฟ และขาตั้งที่ใช๎รํวมกับโคม  
ไมํน๎อยกวํา 2 ชุด 
      - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วย
ความประหยัด 
      - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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     2.อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จ านวน 45,000 บาท 

     

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ อากาศยานไร๎คนขับ โดรน 
จ านวน 1 เครื่อง 
       - มีระบบขึ้นลงอัตโนมัติ 
       - สามารถบินกลับได๎อัตโนมัติ 
       - รองรับ GPS / GLONASS/ GALILEO ในการบิน 
       - สามารถบันทึกวีดีโอ คุณภาพไมํต่ าวํา Full HD  
หรือเทียบเทํา 
       - มีรีโมทคอนโทรลที่สามารถใช๎งานคูํกับโดรน
ได๎เป็นอยํางด ี
      - มีกิมบอลกันสั่น 3 แกน 
      - มีระบบรับรู๎สิ่งกีดขวาง 
      - มีแบตเตอรีเสริมส าหรับโดรน ไมํน๎อยกวํา  
2 ก๎อน / ล า 
      - มีใบพัดส ารองส าหรับโดรน 
      - สามารถดูภาพ Live view ขณะท าการบินได๎ 
      - มีหนํวยความจ าแบบ Micro SD Card ที่ใช๎กับ
โดรนได๎เป็นอยํางดี ไมํน๎อยกวํา 64 GB 
      - สายชาร์จ สายพํวงตํอ และสายที่จ าเป็นตํอ
การใช๎งานอื่นๆ 
      - ผู๎จ าหนํายต๎องด าเนินการเอกสารขอขึ้นทะเบียน
ส านั กงาน  กสทช.  และด า เนินการเอกสารขอ
ใบอนุญาตบินส านักงานการบินพลเรือนให๎แกํผู๎ซื้อ 
      - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาดด๎วย
ความประหยัด 
      - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

     เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 34,000 บาท 

     

       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา  
4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน เสมือน (8 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎อง
ใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง  
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 4 GHz  
จ านวน 1 หนํวย 
       - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ า 
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB 
       - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB 
       - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา  
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
       - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
       - มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
       - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
       - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
       - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว  
จ านวน 1 หนํวย 
       - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
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      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน 10,000 บาท 

     

        เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจํายเพ่ือซํอมแซม - บ ารุงรักษาโครงสร๎าง 
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญํซึ่งไมํรวมถึงคําซํอมบ ารุง
ตาม ปกติหรือคําซํอมกลาง) รวมถึงรายจําย 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง 
 ท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ของกองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ 
 

      

  งานบริหารงานคลัง รวม 18,865,300 บาท 
  งบบุคลากร รวม 12,215,700 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 12,215,700 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 8,281,100 บาท 

    

         เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตรา
เงินเดือน/เลื่อนไหลแกํข๎าราชการของกองคลังและ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารสํวนจังหวัด
บึงกาฬ หรืออัตราเงินเดือนที่ปรับเพ่ิม 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท. 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
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    เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 224,400 บาท 

    

       เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ระดับบริหาร
ของกองคลัง  และกองพัสดุและทรัพย์สิน  ของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่พึงเบิกจํายได๎ 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด  
      - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
        - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที่ มท.  0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 

      

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,454,800 บาท 

    

        เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎างเงินปรับปรุง
คําตอบแทนพนักงานจ๎างกองคลัง และกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน  องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ   
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที่ มท.  0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
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    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 121,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว ให๎แกํ
พนั ก ง า น จ๎ า ง   ก อ ง ค ลั ง  แ ล ะก อ ง พั ส ดุ แ ล ะ
ทรัพย์สิน  องค์การบริหารสํ วนจั งหวัดบึ งกาฬ 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด  
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที่ มท.  0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 

      

      เงินอ่ืน ๆ  จ านวน 134,400 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให๎แกํผู๎ด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองคลัง และกอง
พัสดุและทรัพย์สิน 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
        - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที่ มท.  0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
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    งบด าเนินงาน  รวม 6,240,000 บาท 
      ค่าตอบแทน  รวม 1,950,000 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จ านวน 990,000 บาท 

      

        1. เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทน ผู๎ปฏิบัติงาน  
ด๎านรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการ (แพทย์,พยาบาล,ทันตแพทย์) 
        2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
        3. คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ที่ได๎รับ
การแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
       4. คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก 
       5. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิด 
       6. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
       7. คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง 
       8. เงินรางวัล 
       9. เงินคําท าขวัญฝุาอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจําย
ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาจจํายได๎ พ.ศ.2559    

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการให๎แกํข๎าราชการ
และพนักงานจ๎างในการปฏิบัติราชการเป็นกรณี
จ าเป็นเรํงดํวนอันไมํสามารถปฏิบัติงานให๎เสร็จสิ้นได๎
ทันก าหนด จ าเป็นต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
คลัง  100,000 บาท 
พัสดุ  100,000 บาท 
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      ค่าเช่าบ้าน  จ านวน 660,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการชํวยเหลือคําเชําบ๎าน  
หรือผํอนช าระคําเชําบ๎านของข๎าราชการองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด รวมทั้งผู๎มีสิทธิเบิก 
       - เป็นไปตามระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
ของกองคลัง และกองพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง       300,000 บาท 
กองพัสดุฯ    360,000 บาท 

      

      
  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า  

 
จ านวน 

 
100,000 

 
บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําสวัสดิการการชํวยเหลือการศึกษา
บุตรของข๎าราชการองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
รวมทั้งผู๎มีสิทธิเบิก 
       - เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2563 ของกองคลัง  
และกองพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง       50,000 บาท 
กองพัสดุฯ    50,000 บาท 
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      ค่าใช้สอย  รวม 660,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        

       รายจ่ายเพี่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําเชําเครื่องถํายเอกสารส าหรับ
สํวนราชการคําจ๎างจัดท าหนังสือ เอกสารตํางๆ  
คําถํายเอกสารคําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ  
คําซักฟอก คําก าจัดสิ่งปฏิกูล คําระวางบรรทุก  
คําเชําทรัพย์สิน(ยกเว๎น คําเชําบ๎าน) คําโฆษณาและ
เผยแพรํ รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณา  
และเผยแพรํขําวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตํางๆคําธรรมเนียมตํางๆ คําเบี้ย
ประกัน คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา
ตลอดจนการจ๎างเหมาอ่ืนๆ คําติดตั้งไฟฟูา คําติดตั้ง
ประปา  คํ าติดตั้ ง โทรศัพท์  คํ าติดตั้ ง เครื่ องรับ
สัญญาณตํางๆคําบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ
ระบบ GPS Cartracking ฯลฯ ให๎แกํองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดบึงกาฬ ของกองคลังและกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
       - เป็ นไปตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย 
 ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและการ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
กองคลัง       100,000 บาท 
กองพัสดุฯ    100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



82 

      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน 60,000 บาท 

      

       1. เ พ่ือเป็นคํา เลี้ ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับการ
แตํงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวําง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
       2. เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในงานรัฐพิธี งานพิธีการ
และกิจกรรมวันส าคัญของทางราชการ 
       3. เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในงานเตรียมการรับเสด็จ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ เสด็จพระราช
ด าเนินมาทรงงานที่จังหวัดบึงกาฬ 
       4. คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น  
เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       5. เพ่ือเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล  ที่มานิ เทศงานตรวจงานหรือเยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ๎าหน๎าที่ ที่เก่ียวข๎อง  
ซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
  กองคลัง       50,000 บาท 
กองพัสดุฯ    10,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  

      

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ใน
ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของคณะ
ผู๎บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
บึงกาฬ ข๎าราชการพนักงานสํวนท๎องถิ่น  รวมถึง
ลูกจ๎าง  พนักงานจ๎าง  ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ตลอดจนผู๎บริหารท๎องถิ่น ซึ่งใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการ ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ
ก าหนด ได๎แกํ คําพาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง  
คําลงทะเบียน  คําเชําที่ พัก  หรือคําใช๎จํายอ่ืนที่
จ าเป็น เนื่องในการเดินทางไปราชการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555, และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ. 2561 ของกองคลัง และกองพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง 150,000 บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 150,000 บาท 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน
รายจํายเพ่ือซํอมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติให๎แกํองค์การบริหารสํวนจังหวัด    
บึงกาฬของกองคลัง และกองพัสดุและทรัพย์สิน 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
กองคลัง       50,000 บาท 
กองพัสดุฯ    50,000 บาท 
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      ค่าวัสดุ  รวม 980,000 บาท 

      1. วัสดุส านักงาน  จ านวน 400,000 บาท 

      

       เ พ่ื อ เป็ นคํ าจั ดซื้ อ  วัสดุ ส านั กงาน  โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน  
ได๎แกํ หนังสือ,กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา 
ไม๎บรรทัด ฯลฯให๎แกํองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
บึงกาฬ ของกองคลัง และกองพัสดุและทรัพย์สิน    
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
กองคลัง       200,000 บาท 
กองพัสดุฯ    200,000 บาท 

      

      2.วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 60,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ๎านงานครัว ได๎แก ํ 
แปรง, ไม๎กวาด, เขํง, ผงซักฟอก, สบูํ, น้ ายาดับกลิ่น ฯลฯ  
ให๎แกํองค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
        - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองคลัง และกองพัสดุ
และทรัพย์สิน 
กองคลัง       30,000 บาท 
กองพัสดุฯ    30,000 บาท 
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      3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนสํง  
โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ -รายจําย  งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น  งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุ
ยานพาหนะและขนสํง ได๎แกํ แบตเตอรี่,ยางนอก 
ยางใน, สายไมล์, เพลา ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  กองคลัง  
และกองพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง       25,000 บาท 
กองพัสดุฯ   25,000 บาท 

      

      4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 60,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นส าหรับ
ยานพาหนะ ส าหรับใช๎กับรถยนต์รถจักรยานยนต์  
และเครื่องมือเครื่องใช๎ตํางๆ ซึ่งใช๎ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ เชํน น้ ามัน
ดีเซล, น้ ามันก๏าซ, น้ ามันเบนซิน,น้ ามันเตา, ถําน 
ก๏าซแก๏สหุงต๎ม, น้ ามันจารบี, น้ ามันเครื่อง 
น้ ามันเชื้อเพลิง,เป็นต๎น 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองคลัง และกองพัสดุ
และทรัพย์สิน  
กองคลัง       30,000 บาท 
กองพัสดุฯ    30,000 บาท 
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      5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

        เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพรํโดยมี 
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดรายจําย  
คําวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ได๎แกํ  
กระดาษเขียนโปสเตอร์, พํูกันและสีฟิล์ม 
ปูายประชาสัมพันธ์ ปูายไฟแจ๎งเตือนแบบล๎อลาก ฯลฯ  
ให๎แกํ องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  กองคลัง  
และกองพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง       5,000 บาท 
กองพัสดุฯ    5,000 บาท 

      

      6. วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 400,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ  วัสดุคอมพิวเตอร์  โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  
ได๎แก ํอุปกรณ์บันทึกข๎อมูล (Diskette,Floppy Disk)  
Removable Disk, ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองคลัง และกองพัสดุ
และทรัพย์สิน 
กองคลัง       200,000 บาท 
กองพัสดุฯ    200,000 บาท 
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      ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,650,000 บาท 

      ค่าไฟฟ้า  จ านวน 2,050,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาหรืออ่ืนๆในการปฏิบัติที่
ทางราชการได๎ใช๎บริการของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคใน
อาคารส านักงาน สถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัด 
บึงกาฬ สถานที่ราชการตํางๆ ขององค์การบริหาร
สํวนจังหวัดบึงกาฬและในสาธารณะที่อยูํในความ
รับผิดชอบ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

      ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล  จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาที่ทางราชการได๎ใช๎
บริการ  ของการประปา สํวนภูมิภาค  ในอาคาร
ส านักงาน สถานที่ราชการ สถานที่ขนสํงผู๎โดยสาร
จังหวัดบึงกาฬ และในที่สาธารณะ ที่อยูํในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562    

      

      ค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ  
คําโทรศัพท์ทางไกลระหวํางประเทศ  
คําโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ รวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎
ใช๎บริการดังกลําว และคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช๎บริการเชํน คําเชําเครื่อง คําเชําเลขหมาย
โทรศัพท์คําบ ารุงรักษาคูํสาย ฯลฯ ในการปฏิบัติ
ราชการติดตํอสื่อสารกับหนํวยงานราชการและ
เอกสารขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ  
สถานที่ราชการสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดบึงกาฬ  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
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    งบลงทุน  รวม 409,600 บาท 
      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 409,600 บาท 
      ครุภัณฑ์ส านักงาน        

      
 1. จัดซื้อเครื่องท าลายเอกสารแบบตัดตรง 
(กองพัสดุ) จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวน 30,000 บาท 

      

        คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
        - ท าลายครั้งละ 20 แผํน 
        - ขนาดก าหนดที่เป็นแบบท าลายขั้นต่ าตํอครั้ง 
        - ขนาดหลังท าลายกว๎างไมํเกิน 4 มิลลิเมตร 
        - เป็นไปตามเกณฑ์ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 
 

      

      
 2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
ขนาด 36,000 บีทียู (กองคลัง) จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวน 91,000 บาท 

      

       1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมํต่ ากวํา  
30,000 บีทียู แบบแยกสํวน 
       2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมคําติดตั้ง 
       3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท า
ความเย็น ขนาดไมํเกิน 40,000 บีทียู ต๎องได๎รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 
       4) ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป
ทั้งชุด ทั้งหนํวยสํงความเย็นและหนํวยระบายความ
ร๎อนจากโรงงานเดียวกัน 
       5) มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
      6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ  
(นอกจากข๎อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด๎าน
ราคาแล๎ว  
       เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีคําประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวํา 
      7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
         (1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว 
ทํอทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว 4 เมตร 
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สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร 
          8) คําติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(กรณีต๎องการแสดงคําติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 
          (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไมํต่ ากวํา 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไมํต่ ากวํา 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
          (2) ชนิดตู๎ตั้งพ้ืน 
ขนาดไมํต่ ากวํา 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไมํต่ ากวํา 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
          (3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
       - เป็นไปตาม เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564 
 

      
 3.ตู้รางเลื่อน CPT 10  จ านวน 1 แถว 10 ตู้   
(กองคลัง) 

จ านวน 200,000 บาท 

      

       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - ตู๎รางเลื่อนประหยัดพ้ืนที่แบบ 10. ต๎ู ขนาด
กว๎าง 3,820x ลึก 914 x สูง 1,980 มม. 
      - การประกอบเป็นระบบ Knock Down  
สามารถถอดประกอบเพ่ือสะดวกในการเคลื่อนย๎าย 
      - มีตู๎เดี่ยวยึดอยูํกับที่ด๎านข๎าง และตู๎ติดกันเป็นคูํ
สามารถเลื่อนไปมาได๎อยูํระหวํางกลาง พร๎อมตู๎เดี่ยว
สามารถเลื่อนไปมาได๎อยูํด๎านข๎างอีกด๎านหนึ่งและ
เป็นตู๎ที่ใช๎ปิดล็อคเมื่อกุญแจแบบเขาควายโดยล็อคที่
ฐานลําง ระหวํางตู๎ปูพ้ืนด๎วยไม๎ปาร์ติเกิ้ลเคลือบผิว 
เมลามีนสีเทา หนา 19 มม. มือจับอลูมิเนียมยึดติด
อยูํด๎านข๎างของตู๎ 
      - แตํละตู๎มีชั้นวาง 4 แผํน (รวมชั้นลํางสุด) ปรับ
ระดับได๎ทุกๆ 25 มม. และมีลวดกั้นชั้นละ 1 อัน  
ตัวตู๎และแผํนชั้นท าจากเหล็กแผํนชนิด SPCC  
หนา 0.6 มม. พับขึ้นรูป แตํละชั้นสามารถรับน้ าหนัก
ได๎สูงกวํา 30 -50 Kg. (เปรียบเทียบ มอก. 1,015 เลํม  
6 ปี 2535 ) 
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      - ฐานเลื่อนท าจากเหล็กแผํน ชนิด SPCC หนา 2 มม.  
สามารถเลื่อนไปมาได๎ด๎วยระบบล๎อคูํประกอบด๎วย
ล๎อรับน้ าหนักและล๎อประคอง สามารถปรับระดับ
ตามความสูงต่ าของพ้ืนที่ได๎ 
     - ชุดรางประกอบด๎วยรางรับน้ าหนักท าจากเหล็ก
รูปตัว C ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หนา 3.2 มม.  
และรางล๎อประคองท าจากเหล็กรูปตัว C  
ขนาด 60 x 30 x 10 มม. หนา 2.3 มม. 
เ พ่ือปูองกันไมํให๎ล๎อตกรางและปูองกันการยก 
    - สินค๎าผลิตในประเทศไทย 
    - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไมํปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาด 
    - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น มท 0808.2/1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        

      
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับ
ประมวลผล (กองพัสดุฯ ) 

จ านวน 46,000 บาท 

      

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา  
6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) 
 และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่
ต๎ อ ง ใ ช๎ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสู งสุด  ไมํน๎อย
กวํา 3.6 GHz จ านวน 1 หนํวย 
      - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB 
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       - มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมี
คุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ ง  หรือดีกวํา  ดังนี้ 
1) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํบน
แ ผ ง ว ง จ ร ห ลั ก ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช๎
หนํวยความจ าแยกจากหนํวยความจ าหลักขนาดไมํ
น๎อยกวํา 2 GB 
       2) มีหนํวยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช๎หนํวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
       - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB 
       - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวําขนาด 
ความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
      - มี DVD-RW หรือดีกวํา แบบติดตั้งภายใน  
(Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนํวย 
      - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 1 ชํอง 
       - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
      - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
      - มีจอแสดงภาพในตัว  และมีขนาดไมํน๎อย
กวํา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
      - สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi  
(IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
      - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
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4. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer ) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3 (กองคลัง)  

จ านวน 12,600 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

        คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - ใช๎เทคโนโลยีแบบพํนหมึก (Inkjet) 
       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อย
กวํา 1,200*1,200 dpi 
       - มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 32 หน๎าตํอ
นาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตํอนาที (ipm) 
       - มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที (ppm)  
หรือ 10.4 ภาพตํอนาที (ipm) 
       - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
       - มีถาดใสํกระดาษได๎รํวมกันไมํน๎อยกวํา 100 แผํน  
      - สามารถใช๎ได๎กับ A3, A4, Letter, Legal และ
สามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได๎ 
      - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

      

      
 5.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED สี ชนิด 
Network  แบบท่ี 1 (20 หน้า/นาที)  

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อย
กวํา 600*600 dpi 
           - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอ
นาที (ppm) 
           - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที (ppm) 
          - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎ 
          - มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อย
กวํา 256 MB 
           - มีชํอง เชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
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        - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย  
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base –
 T หรือดีกวํา จ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง หรือ
สามารถใช๎งานผํานเครือขํายไร๎สาย Wi -
 Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได๎ 
        - มีถาดใสํกระดาษได๎รํวมกันไมํน๎อย
กวํา 250 แผํน  
        - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ
สามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได๎ 
        - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
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  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 2,090,400 บาท 
    งบบุคลากร รวม 1,474,400 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,474,400 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,354,400 บาท 

      

       เ พ่ือจํายเป็นเงินเดือนและปรับปรุง อัตรา
เงิน เดือน/ เลื่ อนไหลแกํข๎ าราชการของหนํวย
ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารสํวนจังหวัด   
บึงกาฬ หรืออัตราเงินเดือนที่ปรับเพ่ิมตามประกาศ
คณะกรรมการข๎าราชการองค์การบริหารสํวน
จังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง เงินปรับปรุง
คําตอบแทนพนักงานจ๎างของหนํวยตรวจสอบ
ภายใน องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. และ ก อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

        เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ใ ห๎ แ กํ  พนั ก ง า น จ๎ า ง   ข อ ง ห นํ ว ย ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน องค์การบริหารสํวนจังหวัดและตามประกาศ
คณะกรรมการข๎าราชการองค์การบริหารสํวน
จังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. และ ก อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
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    งบด าเนินงาน รวม 616,000 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 386,000 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 124,000 บาท 

      

       1. เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทน ผู๎ปฏิบัติงาน  
ด๎านรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการ  
(แพทย์,พยาบาล,ทันตแพทย์) 
       2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
       3. คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อ 
จัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
       4. คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก 
       5. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด 
       6. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
       7. คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง 
       8. เงินรางวัล 
       9. เงินคําท าขวัญฝุาอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจําย
ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจจํายได๎ พ.ศ. 2559 
  

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการให๎แกํข๎ าราชการ
พนักงานจ๎างในการปฏิบัติราชการเป็นกรณีจ าเป็น
เรํงดํวนอันไมํสามารถมาปฏิบัติงานให๎เสร็จสิ้นได๎ทัน
ก าหนด  จ า เป็นต๎องปฏิบัตินอกเวลาราชการ   
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกจํายเงินตอนแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
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      ค่าเช่าบ้าน  จ านวน 192,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการชํวยเหลือคําเชําบ๎าน
หรือผํอนช าระคําเชําซื้อบ๎านของข๎าราชการองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด รวมทั้งผู๎มีสิทธิเบิก 
       - เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ สํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
   

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

      
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 20,000 บาท 

      

       เ พ่ือจํ ายเป็นคําสวัสดิการการชํวยเหลือ
การศึกษาบุตรของข๎าราชการองค์การบริหารสํวน
จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งผู๎มีสิทธิเบิก 
        - เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
 ของหนํวยตรวจสอบภายใน 
   

      

      ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําเชําเครื่องถํายเอกสารส าหรับ
สํวนราชการคําจ๎างจัดท าหนังสือ เอกสารตํางๆ  
คําถํายเอกสารคําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ  
คําซักฟอก คําก าจัดสิ่งปฏิกูล คําระวางบรรทุก  
คําเชําทรัพย์สิน(ยกเว๎น คําเชําบ๎าน)คําโฆษณาและ
เผยแพรํ(รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณา และ
เผยแพรํขําวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ)คําธรรมเนียมตํางๆ  
คําเบี้ยประกันคําใช๎จํายในการด าเนินคดี 
ตามค าพิพากษาตลอดจนการจ๎างเหมาอ่ืนๆ   
คําติดต้ังไฟฟูา คําติดตั้งประปา คําติดตั้งโทรศัพท์  
คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตํางๆ คําบริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตและระบบ GPS Cartracking  
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คําจ๎ าง เหมาบริการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ ให๎แกํองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดบึงกาฬ  ฯลฯ ของหนํวยตรวจสอบ
ภายใน  ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและการ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ใน
ร าชอาณาจั ก รหรื อนอกร าชอาณาจั ก รขอ ง
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด       
บึงกาฬ ข๎าราชการ พนักงานจ๎างและบุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ตามที่องค์การบริหารสํวน
จังหวัดบึงกาฬก าหนด ได๎แก ํคําพาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง  
คําลงทะเบียน คําเชําที่ พัก หรือ คําใช๎จํายอ่ืนที่
จ าเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ เป็นคําใช๎จําย
ที่จ าเป็นต๎องจําย 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ. 2561  
 ของหนํวยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารสํวน
จังหวัดบึงกาฬ 
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       2. โครงการฝึกอบรมควบคุมภายใน จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมควบคุมภายในส าหรับข๎าราชการ องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ  เพ่ือพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ  ให๎มีความรู๎
ความสามารถที่ จะควบคุมความเสี่ ย ง ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด๎  เ พ่ื อ เ บิ ก คํ า ใ ช๎ จํ า ย ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร  ไ ด๎ แ กํ  คํ า ส ม น า คุ ณ วิ ท ย า ก ร   
คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําอาหารวําง คําอาหารและ
เครื่องดื่ม คําเชําสถานที่ คําสิ่งพิมพ์ คําอุปกรณ์และ
คําใช๎จํายอ่ืนๆ ตามรายละเอียดโครงการฝึกอบรม
ควบคุมภายใน ของหนํวยตรวจสอบภายใน ก าหนด  
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

       เ พ่ือจํายเป็นคําบ ารุ งรักษาและซํอมแซม
ทรัพย์สิน (รายจํายเพ่ือซํอมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ) 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134    
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ของหนํวยตรวจสอบภายใน  
  

      

      ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

      1.วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุส านักงาน โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดรายจําย  
คําวัสดุ  ประเภท วัสดุส านักงาน  ได๎แกํ หนังสือ
กระดาษหมึก , ดินสอ , ปากกา , ไม๎บรรทัด ฯลฯ  
       - เป็น ไปตามหนั งสื อที่  ม  0808.2/ว  1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ของหนํวยตรวจสอบ
ภายใน 
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      2.วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์  โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ได ๎
แกํ อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล (Diskette,Floppy Disk) 
Removable Disk, ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ ที่ มท. 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ของหนํวยตรวจสอบ
ภายใน 
 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 4,077,300 บาท 
    งบบุคลากร รวม 3,409,600 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,409,600 บาท 
      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,434,000 บาท 

      

       เ พ่ือจํายเป็นเงินเดือนและปรับปรุง อัตรา
เงินเดือน/เลื่ อนไหลแกํข๎ าราชการ  หรืออัตรา
เงินเดือนที่ปรับเพิ่ม 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ.กท. และก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎าน
การบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง หัวหน๎าฝุาย
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณ ภาระคําใช๎จําย  
ด๎านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  เรื่องก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น   
 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,753,600 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง เงินปรับปรุง
คําตอบแทนพนักงานจ๎างของฝุายปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ ก าหนด  ของฝุาย
บรรเทาสาธารณภัย 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558                                 
 เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎าน
การบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 204,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํ
พนักงานจ๎างของฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด  
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ.กท. และก.อบต.  
ที ่มท.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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    งบด าเนินงาน รวม 667,700 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 367,700 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 267,700 บาท 

      

       1. เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงาน  
ด๎านรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการ  (แพทย,์พยาบาล,ทันตแพทย์) 
       2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
       3. คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ที่ได๎รับ
การแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
       4. คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก 
       5. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิด 
       6. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
       7. คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง 
       8. เงินรางวัล 
       9. เงินคําท าขวัญฝุาอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจําย
ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาจจํายได๎ พ.ศ. 2559 
 

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการให๎แกํข๎าราชการ
พนักงานจ๎างในการปฏิบัติราชการเป็นกรณีจ าเป็น
เรํงดํวนอันไมํสามารถมาปฏิบัติงานให๎เสร็จสิ้นได๎ทัน
ก าหนด  จ า เป็นต๎องปฏิบัตินอกเวลาราชการ   
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกจํายเงินตอนแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
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      ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ใน
ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของคณะ
ผู๎บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด        
บึงกาฬ ข๎าราชการพนักงานสํวนท๎องถิ่น  รวมถึง
ลูกจ๎าง  พนักงานจ๎าง  ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ตลอดจนผู๎บริหารท๎องถิ่น ซึ่งใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการ ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ
ก าหนด ได๎แก ํคําพาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง คําลงทะเบียน  
คําเชําที่พัก หรือคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็น เนื่องในการ
เดินทางไปราชการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555, และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
 

      

      
2. โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือใช๎เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการปูองกันและชํวยเหลือผู๎ประสบภัย  
ในชํวงเทศกาลส าคัญ เชํน จัดท าปูายเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ในการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลส าคัญ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน๎าที่ 217 ข๎อ 1 ฝุายบรรเทาสาธารณภัย 
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3. โครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใชํจํายในการด าเนินงานโครงการตํางๆ   
ที่เก่ียวเนื่องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เชํน โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเตรียมความ
พร๎อมในการปูองกันและชํวยเหลือผู๎ประสบภัย  
โครงการสํงเสริมความรู๎เกี่ยวกับภัยและการปูองกันภัย
ในด๎านตํางๆ แกํประชาชน โครงการปูองกันอัคคีภัย
ในครัวเรือน  โครงการอบรมปูองกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษา เป็นต๎น  
ได๎แกํ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําปูาย
ประชาสัมพันธ์ คําเวทีและเครื่องเสียง และคําใชํจําย
อ่ืนๆ  ตามรายละ เ อียดที่ ก าหนดในโครงการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2564 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน๎าที่ 217 ข๎อ 3 
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  งานจราจร รวม 500,000 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 500,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      
1. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร 
ป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว และอาณัติสัญญาณ
ต่างๆ ด้านจราจร 

จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการ
ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส๎นจราจร ปูายแนะน า
แหลํ ง ทํ อ ง เ ที่ ย ว  อาณั ติ สั ญญาณตํ า ง ๆ  ด๎ า น
การจราจร และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ตามรายละเอียดที่
ก าหนดในโครงการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)   
หน๎าที่ 217 ข๎อ 5 (ฝุายบรรเทาสาธารณภัย) 
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แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,004,600 บาท 
    งบบุคลากร รวม 2,676,800 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,676,800 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,645,200 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงอัตรา
เงินเดือน/เลื่อนไหลแกํข๎าราชการ หรืออัตราเงินเดือน 
ที่ปรับเพ่ิม 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด  
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ.ก.ท. และก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณ ภาระคําใช๎จํายด๎าน
การบริหารงานบุคคล  ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ผู๎อ านวยการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หัวหน๎าฝุาย
บริหารการศึกษา 
       - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ 
พึงเบิก จํายได ๎
       - เป็นไปตามประกาศมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสํวนท๎องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ.กท. และก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณ ภาระคําใช๎จํายด๎าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 825,200 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง เงินปรับปรุง
คําตอบแทนพนักงานจ๎างของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
      - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
      - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ.กท. และก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎าน
การบริหารงานบุคคล  ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 54,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํ
พนั ก ง านจ๎ า งของกองการศึ กษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณ ภาระคําใช๎จําย  
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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      เงินอ่ืน ๆ จ านวน 67,200 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให๎แกํผู๎ด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 

      

    งบด าเนินงาน รวม 1,307,800 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 637,800 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 207,800 บาท 

      

      1. เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทน ผู๎ปฏิบัติงาน  
ด๎านรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการ (แพทย์,พยาบาล,ทันตแพทย์) 
      2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
      3. คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ที่ได๎รับ
การแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
      4. คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก 
      5. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิด 
      6. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
      7. คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง 
      8. เงินรางวัล 
      9. เงินคําท าขวัญฝุาอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจําย
ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจจํายได๎ พ.ศ. 2559   
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      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการให๎แกํข๎าราชการ
และพนักงานจ๎างในการปฏิบัติราชการเป็นกรณี
จ าเป็นเรํงดํวนอันไมํสามารถปฏิบัติงานในเวลา
ราชการให๎ เสร็จสิ้ น ได๎ทันก าหนด  จ า เป็นต๎อง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
 

      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 300,000 บาท 

      

    เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการชํวยเหลือคําเชํา
บ๎าน  หรือผํอนช าระเชําซื้อบ๎านของข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้ง 
ผู๎มีสิทธิเบิก 
        - เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2559  
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

      
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า  

จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําสวัสดิการ การชํวยเหลือ
การศึกษาบุตร ของข๎าราชการ องค์การบริหารสํวน
จังหวัด รวมทั้งผู๎มีสิทธิเบิก 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2563 
       - กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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      ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือ
เข๎าปกหนังสือ คําซักฟอก คําก าจัดสิ่งปฏิกูล คํา
ระวางบรรทุก  คําเชําทรัพย์สิน  (ยกเว๎น  คําเชํา
บ๎าน) คําโฆษณาและเผยแพรํ (รายจํายเกี่ยวกับการ
จ๎ า ง เ ห ม า โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ เ ผ ย แ พ รํ ขํ า ว ท า ง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ตํางๆ) คําธรรมเนียมตํางๆคําเบี้ยประกันคําใช๎จํายใน
การด าเนินคดีตามค าพิพากษา คําจ๎างเหมาบริการคํา
ติดตั้งไฟฟูา คําติดตั้งประปา คําติดตั้งโทรศัพท์ คํา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตํางๆ ให๎แกํองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและการ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สํ วนท๎ องถิ่ นของกองการศึ กษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
 

      

      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในรับรองหรือเลี้ยงรับรอง  
พิธีเปิดอาคารตํางๆ พิธีทางศาสนาและ 
ประชุมราชการ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด 
บึงกาฬ เชํน คําอาหาร, คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
เป็นต๎น  ตลอดจนคํา ใช๎ จํ าย อ่ืนๆที่ เกี่ ยวข๎อง    
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย 
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ใน
ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของคณะ
ผู๎บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
บึงกาฬ ข๎าราชการพนักงานสํวนท๎องถิ่น  รวมถึง
ลูกจ๎าง  พนักงานจ๎าง  ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ตลอดจนผู๎บริหารท๎องถิ่น ซึ่งใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการ ตามที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ
ก าหนด ได๎แก ํคําพาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง คําลงทะเบียน  
คําเชําที่พัก หรือคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็น เนื่องในการ
เดินทางไปราชการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

      

      
 โครงการประชุมสัมมนาการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการประชุมสัมมนา
การจัดท า/ปรับปรุง  แผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน คําอาหาร อาหาร
วํ า ง แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  คํ า เ อ ก ส า ร  คํ า ปู า ย
ประชาสัม พันธ์  คํ าสมนาคุณวิทยากร  คํ าวัสดุ
ฝึกอบรม  ตลอดจนคําใช๎จํ าย อ่ืนๆที่ เกี่ยวข๎อง   
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยคําใช๎ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 (23 พฤศจิกายน 2562) 
       - เป็นไปตามเป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  
หน๎า 231 ข๎อ 12 
ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน
(รายจํายเพ่ือซํอมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให๎สามารถใช๎งาน
ได๎ตามปกติ) 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 

      

      ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท 
      1. วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุส านักงาน โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย  
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดรายจําย คําวัสดุ  
ประเภท วัสดุส านักงาน ได๎แกํ หนังสือ,กระดาษหมึก 
ดินสอ, ปากกา, ไม๎บรรทัด ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือท่ี มท. 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

      

      2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุไฟฟูาและวิทยุ โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟูาและวิทยุ ได๎แกํ  
สายไฟฟูา, หลอดไฟฟูา, หลอดไฟ ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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      3. วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุงานบ๎านงานครัว โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจํ าย  คํ า วั สดุ  ประ เภท  วั สดุ ง านบ๎ านงาน
ครัว ได๎แกํ แปรง, ไม๎กวาด, เขํง ผงซักฟอก, สบูํ 
น้ ายาดับกลิ่น ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท. 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

      

      4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง  
โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ -รายจําย  งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
งบด าเนินงาน หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภทวัสดุ
ยานพาหนะและขนสํง ได๎แกํ แบตเตอรี่,ยางนอก 
ยางใน,สายไมล์, เพลา ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  

      

      5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นส าหรับ
ยานพาหนะ ส าหรับใช๎กับรถยนต์รถจักรยานยนต์  
และเครื่องมือเครื่องใช๎ตํางๆ ซึ่งใช๎ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ เชํน น้ ามัน
ดีเซล, น้ ามันก๏าซ, น้ ามันเบนซิน,น้ ามันเตา, ถําน 
ก๏าซ, แก๏สหุงต๎ม น้ ามันจารบี, น้ ามันเครื่อง, น้ ามัน
เชื้อเพลิง,เป็นต๎น 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
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      6.วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์ กรปกครองสํ วนท๎องถิ่ น  งบด า เนิน งาน   
หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  
ได๎แก ํอุปกรณ์บันทึกข๎อมูล (Diskette,Floppy Disk) 
Removable Disk, ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

      

    งบลงทุน รวม 20,000 บาท 
      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 20,000 บาท 
      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจํายเพื่อซํอมแซมบ ารุงรักษาโครงสร๎าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญํ ซึ่งไมํรวมกับคําซํอมแซม
ตามปกติ หรือคําซํอมกลาง) 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 590,000 บาท 
    งบเงินอุดหนุน รวม 590,000 บาท 
      เงินอุดหนุน รวม 590,000 บาท 
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

      
โครงการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพของชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

จ านวน 590,000 บาท 

      

        เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินโครงการ
พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชนโดยใช๎ พ้ืนที่ เป็นฐานของส านักเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2529 และฉบับที ่2 พ.ศ. 2563 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 197 ข๎อ 17 
 

      

  งานระดับมัธยมศึกษา รวม 2,500,000 บาท 
    งบเงินอุดหนุน รวม 2,500,000 บาท 
      เงินอุดหนุน รวม 2,500,000 บาท 
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

      
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 2,500,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
เงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2529 และฉบับที2่ พ.ศ. 2563  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 198 ข๎อ 19  
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  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 2,000,000 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 1,500,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      
1. โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในโครงการพัฒนาเยาวชน 
สูํการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เชํน คําอาหาร อาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําเอกสาร คําปูายประชาสัมพันธ์  
คําสมนาคุณวิทยากร  ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน  ๆ  
ที่เก่ียวข๎อง     
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
หน๎า191 ข๎อ 5 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

      

      2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดกิจกรรม 
วันเด็ก เชํน คําของรางวัล ,คําขนม ,คําเงินรางวัล
คําตอบแทนกรรมการ,คําอาหารคําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม,คําปูายประชาสัมพันธ์,คําพาหนะคําจัด
ตกแตํงสถานที่,คําเชําเครื่องเสียง ตลอดจนคําใช๎จําย
อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
หน๎า 191 ข๎อ 6 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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 3. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
ส าหรับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมการจัด
กิจกรรมทางการศึกษาส าหรับการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เชํน คําอาหาร  
อาหารวํ า งและเครื่ องดื่ ม  คํา เอกสาร  คําปู าย
ประชาสัมพันธ์  คําสมนาคุณวิทยากร  ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2564 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน๎า 190 ข๎อ 2  
 

      

      
 4. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมการจัด
กิจกรรมส าหรับเด็กและ เยาวชน เชํน คําอาหาร  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเอกสาร คําปูาย
ประชาสัมพันธ์  คําสมนาคุณวิทยากร  ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นๆที่เก่ียวข๎อง 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
คําใช๎จํายในจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 190 ข๎อ 3 
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    งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 
      เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

      
 โครงการพหุวัฒนธรรมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพหุวัฒนธรรม
เพ่ือยกระดับการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2529 และ ฉบับที ่2 พ.ศ. 2563 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 193 ข๎อ 9  
 

      

แผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,733,200 บาท 
    งบบุคลากร รวม 2,265,800 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,265,800 บาท 
      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,852,600 บาท 

      

         เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตรา
เงินเดือน/เลื่อนไหลแกํข๎าราชการหรืออัตราเงินเดือน
ที่ปรับเพิ่ม 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬก าหนด  
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท.  0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ของกองสาธารณสุข 
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      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกอง  
หัวหน๎าฝุาย ของกองสาธารณสุข 
        - เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่พึง 
เบิ กจํ ายได๎  และตามประกาศคณะกรรมการ
ข๎าราชการองค์การบริหารสํวนจังหวัดจังหวัด 
บึงกาฬ ก าหนด 
        - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่  มท  0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 260,800 บาท 

      

        เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง เงินปรับปรุง
คํ า ตอบแทนพนั ก ง านจ๎ า ง กอ งส าธ า รณสุ ข   
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬก าหนด 
        - ตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่  มท  0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคลากรขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
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      เงินอ่ืน ๆ จ านวน 67,200 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให๎แกํผู๎ด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุข 
        - ตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
        - ตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที่ มท.  0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 

      

    งบด าเนินงาน รวม 438,900 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 288,900 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 178,900 บาท 

      

       1. เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทน ผู๎ปฏิบัติงาน  
ด๎านรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการ (แพทย์,พยาบาล,ทันตแพทย์) 
       2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
       3. คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ที่ได๎รับ
การแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
       4. คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก 
       5. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิด 
       6. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
       7. คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง 
       8. เงินรางวัล 
       9. เงินคําท าขวัญฝุาอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจําย
ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาจจํายได๎ พ.ศ. 2559  
กองสาธารณสุข 
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      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการให๎แกํข๎าราชการ
พนักงานจ๎างในการปฏิบัติราชการเป็นกรณีจ าเป็น
เรํงดํวนอันไมํสามารถมาปฏิบัติงานให๎เสร็จสิ้นได๎ทัน
ก าหนด  จ า เป็นต๎องปฏิบัตินอกเวลาราชการ   
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกจํายเงินตอนแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
 

      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการชํวยเหลือคําเชําบ๎าน
หรือผํอนช าระคําเชําซื้อบ๎านของข๎าราชการ 
กองสาธารณสุขรวมทั้งผู๎มีสิทธิเบิก 
       - เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําเชําบ๎านของข๎าราชการท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2562  
ของกองสาธารณสุข   
 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

      
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการชํวยเหลือการศึกษาบุตร
ของข๎าราชการกองสาธารณสุข รวมทั้งผู๎มีสิทธิเบิก 
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2563  
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      ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

        เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือ
หรือเข๎าปกหนังสือ คําซักฟอก คําก าจัดสิ่งปฏิกูล  
คําระวางบรรทุกคําเชําทรัพย์สิน (ยกเว๎นคําเชําบ๎าน)  
คําโฆษณาและเผยแพรํ(รายจํายเกี่ยวกับการจ๎าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุกระจายเสียง 
 โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตําง ๆ)  
คําธรรมเนียมตําง ๆ คําเบี้ยประกัน คําใช๎จํายในการ
ด าเนิน คดีตามค าพิพากษา คําจ๎างเหมาบริการ  
คําติดตั้งไฟฟูา คําติดตั้งประปา คําติดตั้งโทรศัพท์  
คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตําง  ๆ ให๎แกํองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและการ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นกองสาธารณสุข 
 

      

      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในรับรองหรือเลี้ยงรับรอง  
พิธี เปิดอาคารตํางๆ  พิธีทางศาสนาและประชุม
ราชการ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ  
เชํน  คํ าอาหาร , คําอาหารวํ า งและเครื่ องดื่ ม   
เป็นต๎น  ตลอดจนคํา ใช๎ จํ าย อ่ืนๆที่ เกี่ ยวข๎อง    
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
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      ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

      1. วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

        เพ่ือเป็นคํ าจั ดซื้ อ วัสดุส านั กงาน โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน ได๎แกํ 
 หนังสือ,กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ไม๎บรรทัด ฯลฯ  
        - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุข 
 

      

      2. วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุงานบ๎านงานครัว โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินการ หมวด
รายจํ า ยคํ า วั ส ดุ  ประ เภท  วั สดุ ง านบ๎ าน ง าน
ครัว ได๎แกํ แปรง, ไม๎กวาด, เขํง, ผงซักฟอก, สบูํ 
น้ ายาดับกลิ่น ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือท่ี มท. 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุข 
 

      

      3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง  
โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภท รายรับ - รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น  งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภท คําวัสดุ
ยานพาหนะและขนสํง ได๎แกํ แบตเตอรี่,ยางนอก 
ยางใน,สายไมล์,เพลา ฯลฯ 
        -  เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุข 
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      4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นส าหรับ
ยานพาหนะ ส าหรับใช๎กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์  
และเครื่องมือเครื่องใชํตํางๆ ซึ่งใช๎ในการปฏิบัติของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๏าซ, น้ ามันเบนซิน, น้ ามันเตา, ถําน, ก๏าซ 
แก๏สหุงต๎ม, น้ ามันจารบี, น้ ามันเครื่อง 
น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุข 
 

      

      5. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น  งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ได๎แกํ ชุดเครื่องมือ
ผําตัด, เปลหามคนไข,๎ ยาและเวชภัณฑ์, เคมีภัณฑ์  
สัตว์เลี้ยงเพ่ือทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุข 
 

      

      6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ โดย
มีคุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจํ า ย  คํ า วั ส ดุ  ประ เภท  วั สดุ โ ฆษณาและ
เผยแพรํ ได๎แกํ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พํูกันและสี
ฟิล์ม ปูายประชาสัมพันธ์ ปูายไฟแจ๎งเตือนแบบล๎อ
ลาก ฯลฯ กองสาธารณสุข 
      - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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      7. วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนก ประเภท
รายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจําย คําวัสดุประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ได๎แกํ
อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล (Diskette,Floppy Disk) 
Removable Disk, ฯลฯ กองสาธารณสุข 
ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
      - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 

      

    งบลงทุน รวม 28,500 บาท 
      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 28,500 บาท 
      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

      
 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวน 23,000 บาท 

      

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา  
6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)  
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎อง
ใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง  
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมํน๎อยกวํา  
3.6 GHz จ านวน 1 หนํวย 
       - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB 
       - มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมี
คุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ ง  หรือดีกวํา  ดังนี้ 
      1) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํ
บนแผงวงจรหลักที่ มี ความสามารถในการใช๎
หนํวยความจ าแยกจากหนํวยความจ าหลักขนาดไมํ
น๎อยกวํา 2 GB 
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       2) มีหนํวยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช๎หนํวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
       - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB 
       - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
       - มี DVD-RW หรือดีกวํา แบบติดตั้งภายใน (Internal)  
หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนํวย 
       - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย  
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
       - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
       - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
       - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมํน๎อยกวํา  
21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
       - สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi  
(IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
       - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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       2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น จ านวน 5,500 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก 3 ชั้น จ านวน 1 ตู๎ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
       - ตู๎เอกสารบานเลื่อน กระจก จัดเกบ็ 3 ชั้น 
 (ต๎ู 3 ฟุต) 
       - ผลิตจากแผํนเหล็ก พํนสี เคลือบสารปูองกัน
สนิม แผํนกระจกหนา ไมํน๎อยกวํา 3 มม. 
       - บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอลูมิเนียม
แบบฝัง พร๎อมกุญแจล็อก 
      - แผํนชั้นวางปรับระดับได๎ 2 แผํน 
      - ส าหรับจัดเก็บแฟูมเอกสาร  สมุดหนังสือ และ
ของใช๎ตํางๆ 
      - ขนาดไมํน๎อยกวํา (กว๎าง x ลึก x สูง)  
: 120 x 40 x 87 ซม. 
      - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไมํปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาด 
      - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
 

      

  งานโรงพยาบาล รวม 2,420,000 บาท 
    งบบุคลากร รวม 2,238,300 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,238,300 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,787,200 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน/
เลื่อนไหล แกํข๎าราชการหรืออัตราเงินเดือนที่ปรับเพ่ิม 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย  
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  
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      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง หัวหน๎าฝุาย
บริการสาธารณสุข ตามหนังสือสั่งการที่พึงเบิกจํายได๎  
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย ด๎าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  
 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 363,600 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง เงินปรับปรุง
คําตอบแทนพนักงานจ๎างของฝุายบริการสาธารณสุข  
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬก าหนด 
      - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. และก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย  
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น   
 

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 69,500 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําครองชีพชัว่คราว ให๎แก ํ 
พนักงานจ๎างของฝุายบริการสาธารณสุข 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬก าหนด 
      - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  
ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย  
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น      
 
 
 
 

      



128 
    งบด าเนินงาน รวม 181,700 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 181,700 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 181,700 บาท 

      

       1. เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทน ผู๎ปฏิบัติงาน  
ด๎านรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการ (แพทย,์พยาบาล,ทันตแพทย์) 
       2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
       3. คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อ 
จัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
       4. คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก 
       5. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิด 
       6. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
       7. คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง 
       8. เงินรางวัล 
       9. เงินคําท าขวัญฝุาอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจําย
ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาจจํายได๎ พ.ศ. 2559    

      

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 9,556,400 บาท 
    งบบุคลากร รวม 1,161,500 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,161,500 บาท 
      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 984,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงอัตราเงินเดือน/
เลื่อนไหลแกํข๎าราชการของ องค์การบริหารสํวน
จั งหวั ดบึ งกาฬหรื ออัตราเงิ น เ พ่ิ มที่ ปรั บ เ พ่ิ ม   
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
        - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท.  0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
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      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงหัวหน๎าฝุาย
สํงเสริมสุขภาพตามหนังสือสั่งการที่พึงเบิกจํายได๎ 
      - เป็นไปตามประกาศข๎าราชการองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดบึงกาฬ ก าหนด  
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
        - เป็นไปตามหนังสือ สั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณ ภาระคําใช๎จําย   
ด๎านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น   
  

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 138,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง เงินปรับปรุง
คําตอบแทนพนักงานจ๎างของฝุายสํงเสริมสุขภาพ 
      - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ฝุายสํงเสริมสุขภาพ 
 

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 21,500 บาท 

      

       เ พ่ือจํายเป็นเงินเ พ่ิมคําครองชีพชั่ วคราว
ให๎แกํ พนักงานจ๎างของฝุายสํงเสริมสุขภาพ องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่  มท  0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ฝุายสํงเสริมสุขภาพ  
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    งบด าเนินงาน รวม 6,894,900 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 94,900 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 94,900 บาท 

      

       1. เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทน ผู๎ปฏิบัติงาน  
ด๎านรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการ (แพทย์,พยาบาล,ทันตแพทย์) 
       2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
       3. คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อ 
จัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
       4. คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก 
       5. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด 
       6. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
       7. คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง 
       8. เงินรางวัล 
       9. เงินคําท าขวัญฝุาอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจําย
ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจจํายได๎ พ.ศ. 2559 
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      ค่าใช้สอย รวม 6,800,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      
 1. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอาชญากรรมจังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตาม
โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอาชญากรรมจังหวัดบึงกาฬ  เพ่ือเป็นการ
สํงเสริมและสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ในการรณรงค์ปลูก
จิตส านึกและสร๎างกระแสตํอต๎านยาเสพติด พร๎อมทั้ง 
ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องพิษภัยและโทษของ 
ยาเสพติดแกํเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาและ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ฟ้ืนฟู บ าบัด  
และพัฒนาสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม 
ของเจ๎าหน๎าที่ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน  
การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสํงเสริมกีฬา 
และการแขํ งขันกีฬาขององค์กรปกครองสํ วน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน๎าที่ 218 ข๎อ 6    
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2. โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

จ านวน 5,000,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการ
ปูองกันและควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดตํอ
และโรคไมํติดตํอ อาท ิเชํน โรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข๎หวัดนก โรคไข๎เลือดออก  
โรคลัมปี สกิน โรคพิษสุนัขบ๎า ฯลฯ โดยจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมรณรงค์  
การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมการจัดนิทรรศการ 
 เป็นคําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
คําสมนาคุณวิทยากร คําของรางวัลคําวัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติ  งานของ
เจ๎าหน๎าที่หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติหน๎าที่
ปูองกันและระงับ โรค  คํ ายา  เวชภัณฑ์ที่ ไมํ ใชํ
ยา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแตํงกาย และวัสดุ อ่ืนที่
จ า เป็ น ในการปฏิบั ติ ง านตลอดจนคํ า ใ ช๎ จํ า ย
อ่ืนๆ ระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข๎อง  
ของกองสาธารณสุข 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํ ายในการจัดสวัสดิ ภาพสัตว์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 205 ข๎อ 4 
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3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตาม
โครงการสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านจังหวัดบึงกาฬ  
เพ่ือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมตําง  ๆเชํน กิจกรรม อสม. 
จิตอาสากิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แหํงชาติ กิจกรรม
สํงเสริมสุขภาพในชุมชน และการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนได๎ด๎วยตนเอง  รวมถึง
สํงเสริมความรู๎ทักษะการปฏิบัติงานของ อสม.เพ่ือรับ
น โยบายสาธารณสุ ขสูํ ชุ มชน ได๎  เ ชํ น  การจั ด
ฝึกอบรม นิทรรศการ จัดท าสื่อ การประกวด อสม.
ดี เ ดํ น  ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู๎  ก า ร ร ณ ร ง ค์
ประชาสัมพันธ์การสร๎าง  เครือขําย  อสม.  การ
ประชุมสัมมนาและนันทนาการ และคําใช๎จํายอ่ืนๆที่
จ าเป็น ฯลฯ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 204 ข๎อ 3 ของกองสาธารสุข 
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4. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใต้ 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราชนารี 

จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในโครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใต๎โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ๎าฟูาฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี อาทิเชํน กิจกรรมการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการฉีดวัคซีน  
กิจกรรมการจัดบริการสถานสงเคราะห์สัตว์ ฯลฯ  
โดยจํายเป็นคําใช๎จํายคําประชาสัมพันธ์ คําจัดสถานที ่ 
คําจ๎างเหมาเครื่องเสียง คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําวัคซีน คําอาหารสัตว์ ตลอดจนคําใช๎จําย 
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามระเบียบ/หนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข๎อง   
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํ ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎า 208 ข๎อ 4 
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    งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท 
      เงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท 
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

      
 1. อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบึงกาฬตาม 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
บึงกาฬ  

จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ  
500,000 บาท (อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบึงกาฬ)  
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.2559 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  
หน๎า 219 ข๎อ 8 

      

      
 2. อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตาม 
โครงการสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม  TO BE 
NUMBER ONE จั งหวัดบึ งกาฬ  เ พ่ือเป็นการสํ ง 
เสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกัน 
ทางจิตใจให๎กลุํมเยาวชน สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชน
ได๎ แสดงออกเชิงสร๎างสรรค์ และใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ หํางไกลยาเสพติด การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ให๎สังคมได๎รํวมกิจกรรมอยํางสร๎างสรรค์โดยจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การประชาสัมพันธ์  
การรํวมประกวดแขํงขัน การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
การจัดนิทรรศการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.2559 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน๎า 218 ข๎อ 7 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,000,000 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 1,000,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการชํวยเหลือประชาชนที่
ได๎รับความเดือดร๎อนหรือไมํสามารถชํวยเหลือตนเอง
ได๎ในการด ารงชีพ โดยจํายเป็นเงินหรือสิ่งของหรือ
การจัดบริการสาธารณะตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็น 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายเพ่ือชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 
และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่มท 0816.3/ว6884  
ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่มท. 0816.3/ว1273  
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่มท. 0816.3/ว588  
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 207 ข๎อ 2 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 550,000 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 550,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      1. โครงการบริหารจัดการขยะ (กองสาธารณสุข ) จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในโครงการบริหารจัดการขยะ
จั งหวัดบึ งกาฬ  อาทิ เชํน  กิจกรรมการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรม
การฝึกอบรม  ฯลฯ  โดยจํ าย เป็นคํ า ใช๎ จํ ายคํ า
ประชาสัมพันธ์ คําจัดสถานที่ คําจ๎างเหมาเครื่อง
เสียง คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน  ๆ ที่จ าเป็นตามระเบียบ/
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง  
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย
ในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎าที่ 222 ข๎อ 14 ของกองสาธารณสุข 
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2. โครงการรวบรวมและก าจัดขยะอันตราย  
(กองสาธารณสุข ) 

จ านวน 250,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในโครงการรวบรวมและ
ก า จั ดขยะ อันตรายของจั งหวั ดบึ ง กาฬ  อาทิ
เชํน กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม
การรวบรวมขยะอันตรายทั้งจังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ โดย
จํ า ย เ ป็ น คํ า ใ ช๎ จํ า ยคํ า ปร ะช าสั ม พันธ์  คํ า จั ด
สถานที่ คําจ๎างเหมาเครื่องเสียง คําอาหาร คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม คําจัดการขนย๎ายและท าลายขยะ
อันตราย ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง                    
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎าที่ 221 ข๎อ 8 ของกองสาธารณสุข 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,400,000 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 4,300,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 4,300,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      1. โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดเวที
ประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัด  โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ ์
คําถํายเอกสารสิ่งพิมพ์ คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ คํา
ยานพาหนะ คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการและ
คําใช๎จํายอื่นๆ ตามรายละเอียดของโครงการ  
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562  
(23 พฤศจิกายน 2562 ) 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน๎าที่ 231 ข๎อ10 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

      2. โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการประสาน
แผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด  โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์
คําถํายเอกสารสิ่งพิมพ์ คําอาหาร คําอาหารวําง 
และเครื่องดื่ม คําเบี้ยเลี้ยง คําปูายโครงการ คําปูาย
ประชาสัมพันธ์ คํายานพาหนะ คําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการ และคําใช๎จํายอื่นๆ 
ตามรายละเอียดของโครงการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2562 (23 พฤศจิกายน 2562 ) 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎าที่ 231 ข๎อ 11 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
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3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้แผน
ชุมชนและการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด 

จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะความรู๎แผนชุมชนและการสร๎างเครือขําย
ระดับจังหวัด โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย 
คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์คําถํายเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม     
คําปูายโครงการปูายประชาสัมพันธ์ คําเบี้ยเลี้ยง  
คํายานพาหนะ คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ  
และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ตามรายละเอียด ของโครงการ  
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม และเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน๎าที่ 230 ข๎อ 6 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

      

      
4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
จังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 400,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัด
บึงกาฬได๎แกํ กิจกรรมการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ
แรงงานสูํมาตรฐานสากลและสามารถแขํงขันใน
ตลาดแรงงานได๎ การสนับสนุนให๎มีการพัฒนาฝีมือ
ร อ ง รั บ ต ล า ด แ ร ง ง า น ป ร ะช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อาเซียน การสํงเสริมการตลาด การจัดความรู๎อาชีพ
รวมถึงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมและสร๎างเครือขําย
เพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงานการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สํงเสริมการพัฒนาสินค๎าให๎มีมูลคําเพ่ิม การฝึกอาชีพ
ให๎ประชาชน ตลอดจน  คําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ ยวข๎องระเบียบ/หนั งสือสั่ งการที่ เกี่ ยวข๎อง 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน๎า 213 ข๎อ 17 
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5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
จังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชน
จังหวัดบึงกาฬ ได๎แกํ กิจกรรมการฝึกอบรมการจัด
กิจกรรมสนับสนุน  การจัดตั้ งกลุํ มอาชีพ  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์การสนับสนุนกลุํม
อาชีพเกษตรกรในการเพ่ิมศักยภาพผลผลิตสํงเสริม
พัฒนาและยกระดับสินค๎า OTOP ในพ้ืนที่  การจัด
ความรู๎อาชีพรวมถึงการสํงเสริมให๎มีการน าทรัพยากร
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาเพ่ิมมูลคํา ภายใต๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎มีมูลคําเพ่ิมขึ้น การ
ฝึกอาชีพให๎ประชาชน ตลอดจน  คําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข๎องตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข๎อง ของส านักปลัดฯ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน๎า 213 ข๎อ16 
 

      

      
 6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ
และคนพิการจังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนา  คุณภาพชีวิตให๎แกํผู๎สูงอายุและคน
พิการเพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน
ก า ร ใ ห๎ ก า ร ส ง เ ค ร า ะห์  ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ชี วิ ต  เ ชํ น  กิ จก ร รมฝึ กอ าชี พ  การออกก า ลั ง
กาย  จัดหาชํองทางการจ าหนํายผลิตภัณฑ์และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การจัดกิจกรรมรณรงค์ให๎
ครอบครัวและสังคม  เห็นคุณคําและการจัดการ
ประชุมสัมมนาและนันทนาการตํางๆ  ทั้งนี้ เ พ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและคนพิการโดย
มุํงเน๎นให๎ ได๎รับการจัดสรรทรัพยากรอยํางเทําเทียม
เป็นธรรมและทั่วถึงโดยจํายเป็นคําประชาสัมพันธ์  

      



142 
คําจัดสถานที่ คําจ๎างเหมา คําจัดสถานที่เครื่องเสียง  
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่มตลอดจน  
คําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข๎อง 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬา และการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
หน๎า 207 ข๎อ 1  

      
 7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัด  
บึงกาฬ 

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎กับสตรีจังหวัด 
บึงกาฬ เพ่ือให๎สตรีได๎ตระหนักถึงบทบาทและหน๎าที่
และคุณคําของตนเอง และพัฒนาศักยภาพสตรีให๎
ขับเคลื่อนพัฒนาท๎องถิ่น ตลอดจนการฝึกอบรม
อาชีพให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมสตรีที่
ต๎องได๎รับการแก๎ไขปัญหา เชํน การจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันสตรีสากล  การรณรงค์ยุติความรุนแรงกับ
สตรี การจัดอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการ
จัดการประชุมกีฬาและนันทนาการตํางๆ  เป็น
ต๎น ทั้งนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสตรี โดยมุํงเน๎นให๎
ได๎รับการจัดสรรทรัพยากรอยํางเทําเทียมและทั่วถึง
ภายใต๎การมีสํวนรํวมของทุกฝุายโดยจํายเป็นคํา
ประชาสัมพันธ์ คําจัดสถานที่ คําจ๎างเหมาเครื่อง
เสี ยง  คํ าอาหาร  คํ าอาหารวํ า งและเครื่ องดื่ ม
ตลอดจน คําใช๎จํายอ่ืนๆ ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข๎อง 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
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        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬา และการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎า 214 ข๎อ 20 

      
 8.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนจังหวัด       
บึงกาฬ 

จ านวน 500,000 บาท 

      

    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎น าชุมชนของจังหวัด 
บึงกาฬ ในการพัฒนาท๎องถิ่น  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ส าหรับผู๎น าชุมชน องค์กรประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนตนเอง โดยด าเนินการจัดฝึกอบรม  
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบตํางๆ ในการสํงเสริมให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตย การมีสํวนรํวม การสร๎าง
เครือขํายเพ่ือการแก๎ไขปัญหาในชุมชนในด๎านตํางๆ
เชํน ด๎านปัญหาการอยูํรํวมกันในท๎องถิ่น  
ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล๎อม การยกระดับ
คุณภาพชีวิตการทํองเที่ยว การศึกษา การสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงปูองกันโรคระบาด เป็นต๎น โดย
จํายเป็นคําประชาสัมพันธ์ คําจัดสถานที่ คําจ๎างเหมา
เครื่องเสียง คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องของ
ส านักปลัดฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬา และการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน๎า 213 ข๎อ 18 

      



144 

      
9. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของ
ประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมการ
มีสํวนรํวมการเรียนรู๎ของประชาชนตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุํงเน๎นในเรื่อง
ของการสร๎างการเรียนรู๎ของชุมชน องค์กรเครือขําย
ชุมชน ผู๎น าชุมชน ประชาชน และเกษตรกรเพ่ือให๎
เกิดกระบวนการเรียนรู๎และขยายผล ในการด ารงชีวิต 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจํายเป็น
คําประชาสัมพันธ์ คําจัดสถานที ่จ๎างเหมาเครื่องเสียง  
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นๆ ระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข๎อง 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬา และการแขํงขันกีฬาของ
องค์ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
ข๎อ 214 ข๎อ 21 

      

      
10. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย 
ขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน  

จ านวน 400,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตาม
โครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายขั้นพ้ืนฐาน
ให๎กับประชาชน คําสมนาคุณวิทยากร คําพาหนะ  
คําอาหาร คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม คําเชําสถานที่  
คําวัสดุอุปกรณ์ คําประชาสัมพันธ์ คําใช๎จํายอื่นๆ  
ตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนด 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 
 หน๎า 212 ข๎อ 11 
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    งบเงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท 
      เงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท 
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

      
1.อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ 
ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม/ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 600,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการสนับสนุน
กิจกรรม/สํงเสริมอาชีพประชาชนหมูํบ๎านเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเป็นคําใช๎จํายคําตอบแทนคณะกรรมการ
คัดสรรกิจกรรมฯ คําปูายประชาสัมพันธ์หมูํบ๎าน
เศรษฐกิจพอเพียงเงินรางวัลหมูํบ๎านเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ผํานการคัดสรรคําวัสดุในการสํงเสริม
สนับสนุนการประกอบอาชีพหมูํบ๎านเศรษฐกิจ
พอเพียงต๎นแบบจังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ รายละเอียด
คําใช๎จํายตามโครงการฯ ที่ก าหนด 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2559 แก๎ไขเพ่ิมเติม 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  
หน๎า 214 ข๎อ 19  
 

      

      

2. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตาม
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ 
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

จ านวน 500,000 บาท 

      

        เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ
สงเคราะห์ สํงเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ชํวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย  ตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2559 แก๎ไขเพ่ิมเติม 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน๎า 212 ข๎อ 10  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

รวม 2,424,100 บาท 

    งบบุคลากร รวม 2,240,700 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,240,700 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,305,600 บาท 

      

    เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงอัตรา
เงินเดือน/เลื่ อนไหลแกํข๎ าราชการ  หรืออัตรา
เงินเดือนที่ปรับเพิ่ม 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
      - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง 
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
      - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. กอบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางค านวณ ภาระคําใช๎จําย ด๎าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ฝุายสํงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่พึงเบิกจํายได๎ 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
      - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. กอบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางค านวณ ภาระคําใช๎จําย  
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
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      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 871,600 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎าง เงินปรับปรุง
คําตอบแทนพนักงานจ๎างของฝุายสํงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬก าหนด 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง 
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. กอบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางค านวณ ภาระคําใช๎จําย  
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  
 

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 45,500 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํ
พนักงานจ๎างของฝุายสํงเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬก าหนด 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง 
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
      - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. กอบต.  
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ๎อมแนวทางค านวณ ภาระคําใช๎จําย ด๎าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
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    งบด าเนินงาน รวม 183,400 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 183,400 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 183,400 บาท 

      

      1. เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทน ผู๎ปฏิบัติงาน  
ด๎านรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการ (แพทย,์พยาบาล,ทันตแพทย์) 
       2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
       3. คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับ 
การแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
       4. คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก 
       5. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด 
       6. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
       7. คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง 
       8. เงินรางวัล 
       9. เงินคําท าขวัญฝุาอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจําย
ทีอ่งค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาจจํายได๎ พ.ศ. 2559   

      

  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,780,600 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 1,280,600 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 1,280,600 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      1. โครงการแข่งขันกีฬา"วู้ดบอลบึงกาฬโอเพ่น" จ านวน 80,600 บาท 

      

        เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการแขํงขันกีฬา 
 "วู๎ดบอลบึงกาฬโอเพํน"  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬา และการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎า 228 ข๎อที ่19 
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 2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์จังหวัด     
บึงกาฬ 

จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดการแขํงขัน
กีฬาชิงแชมป์จังหวัดบึงกาฬ 
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬา และการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 หน๎า 228 ข๎อที่ 17 
 

      

      
 3. โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนส าหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกสอนกีฬา
ภาคฤดูร๎อนส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน  
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํ ายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎า 227 ข๎อที ่16 
 

      

      
 4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมสนับสนุน
จัดการแขํงขันกีฬา  และสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬา 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬา และการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน๎า 227 ข๎อ 13 
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    งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 
      เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

      
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "ปาริชาติ
เกมส์" ต้านยาเสพติด 

จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินโครงการ
จัดการแขํงขันกีฬานักเรียน "ปาริชาติเกมส์"  
ต๎านยาเสพติด ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2559 แก๎ไขเพ่ิมเติม 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 226 ข๎อที ่9  

      

      
 2. โครงการมหกรรมนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
"สพป.บึงกาฬเกมส์" 

จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนการด าเนินโครงการ
มหกรรมนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน "สพป.บึงกาฬ
เกมส์"  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2559 แก๎ไขเพ่ิมเติม 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎า 226 ข๎อ 10  
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  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,400,000 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 1,400,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 1,400,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      1. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการสํงเสริมการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมอนุรักษ์ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นการละเลํนพ้ืนบ๎าน การแสดงศิลปะ
ดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลป์ฟูอนร า การสวดสรภัญญะ  
กิจกรรมสํงเสริม  การเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ปราชญ์ชาวบ๎าน คําของรางวัล คําเงินรางวัล  
คําตอบแทน คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
คําปูายประชาสัมพันธ์  คําสถานที่ คําเชําเครื่อง
เสียง ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆที่เก่ียวข๎อง 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํ ายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬา และการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 225 ข๎อที ่3 
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 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณี 

จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมสนับสนุน
ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี เชํน คําอาหารวําง
และเครื่ องดื่ ม  คํ าสถานที่ จั ดงาน  คํ า เชํ าหรื อ
คําบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมคํา
ติดตั้งและคํารื้อถอน คําใช๎จํายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย คําจ๎างเหมาท าความสะอาด  
คําใช๎จํายในการตกแตํง จัดสถานที ่คําสาธารณูปโภค
ตําง ๆ คําเชําหรือคําบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา
ที่จัดงาน และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎อง 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬา และการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎า 225 ข๎อที ่4  

      

      
3. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีลอยกระทงจังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท๎องถิ่นประเพณีลอยกระทงจังหวัดบึงกาฬ  
เชํน คํารับรอง คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
คําสถานที่จัดงาน คําเชําหรือคําบริการวัสดุอุปกรณ์ 
ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมคําติดตั้งและคํารื้อถอน  
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  
คําจ๎างเหมาท าความสะอาด คําใช๎จํายในการตกแตํงจัด 
สถานที่  คํ าสาธารณูปโภคตํ าง  ๆ  คํ า เชํ าหรื อ
คําบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎อง 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬา และการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน๎า 226 ข๎อ 8 

      



153 

      
4. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีสงกรานต์แสดงมุฑิตาจิตผู้สูงอายุ 

จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท๎องถิ่นประเพณีสงกรานต์ แสดงมุฑิตาจิต
ผู๎ สู ง อ ายุ  เ ชํ น  คํ า รั บ รอง  คํ า อาหารวํ า งแล ะ
เครื่องดื่ม คําสถานที่จัดงาน คําเชําหรือคําบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมคําติดตั้งและ
คํารื้ อถอน  คําใช๎จํ ายเกี่ ยวกับการรั กษาความ
ปลอดภัย คําจ๎างเหมาท าความสะอาด คําใช๎จํายใน
การตกแตํง จัดสถานที่ คําสาธารณูปโภคตําง ๆ คํา
เชําหรือคําบริการรถสุขา  ตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน และคําใช๎จํายอ่ืน  ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎อง 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬา และการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 226 ข๎อที ่7  
 

      

      5. โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการ
อบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม อบรมคุณธรรม
จริยธรรม บรรพชา อุปสมบทหมูํ ภาคฤดูร๎อนและ
บวชศิลจาริณี แกํเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และ
เจ๎าหน๎าที่ภายในองค์กร  ให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม  
เชํน คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ ์ 
คําเอกสารสิ่งพิมพ์ คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําปูายประชาสัมพันธ์ และคําอ่ืนๆ  
ที่ เกี่ยวข๎องตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนด 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํ ายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎า 225 ข๎อที ่2 
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  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,700,000 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 5,700,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 5,700,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      
 1.โครงการวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 700,000 บาท 

      

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการวันสถาปนา
จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวจังหวัด 
บึงกาฬ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหลํ ง
ทํองเที่ยวจังหวัดบึงกาฬและการบ ารุงรักษาศิลปะ
จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อั น ดี ง า ม 
ของท๎องถิ่นในการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ 
เ พ่ือสํ ง เสริมการทํองเที่ ยวของจั งหวัดบึ งกาฬ 
เชํน คําอาหาร คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม คํา
เอกสารสิ่งพิมพ์คําวัสดุอุปกรณ์และคําใช๎จํายอ่ืนๆ 
ตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนด 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย 
การเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจักกิจกรรม
สาธารณะ การสํงนักกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2564 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎า 223 ข๎อ 4 
 

      

      2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 5,000,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ เชํน สํงเสริมการทํองเที่ยว
จังหวัดบึงกาฬ การฝึกอบรมประชุมสัมมนาการ
ทํองเที่ยว การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหลํง
ทํองเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ จัดท าปูายประชาสัมพันธ์
สถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ในแหลํงทํองเที่ยวภายในจังหวัดบึงกาฬ และเพ่ือ
สํงเสริมสนับสนุนการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทํองเที่ยว
ทางธรรมชาติ ทํองเที่ยวทางระวัติศาสตร์ ทํองเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
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ทํองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตของคนท๎องถิ่น ทํองเที่ยวเพ่ือ
นันทนาการและบันเทิง และทํองเที่ยวเชิงเกษตร  
ส ารวจแหลํงทํองเที่ยวใหมํและพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกในด๎านตํางๆ  อนุรักษ์พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยว สํงเสริมด๎านการตลาด 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดงานการ
แขํงขันกีฬา และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
       - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํ ายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎า 223 ข๎อ 3 
    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 17,591,200 บาท 
    งบบุคลากร รวม 11,238,600 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 11,238,600 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 6,857,900 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน/ 
เลื่อนไหล แกํ ข๎าราชการของกองชําง องค์การบริหาร
สํวนจังหวัดบึงกาฬ หรืออัตราเงินเพ่ิมที่ปรับเพ่ิม  
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณ ภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น    
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      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงระดับข๎าราชการ
กองชําง ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่พึงเบิกจํายได๎  
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
        - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณ ภาระคําใช๎จําย  
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,970,000 บาท 

      

       เ พ่ือจํายเป็นคําจ๎างพนักงานจ๎างปรับปรุง
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง องค์การบริหารสํวน 
จังหวัดบึงกาฬ 
       - ตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง 
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กจ. กท. และก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณ ภาระคําใช๎จําย  
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 222,300 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให๎แกํ
พนักงานจ๎างองค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ   
       - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณ ภาระคําใช๎จําย  
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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      เงินอ่ืน ๆ จ านวน 67,200 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให๎แกํผู๎ด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง 
       - ตามประกาศคณะกรรมการข๎าราชการ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ ก าหนด 
      - ตามหนังสือสั่งการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท.  0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวนภาระคําใช๎จําย 
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
      - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลท๎องถิ่น 
   

      

    งบด าเนินงาน รวม 5,994,700 บาท 
      ค่าตอบแทน รวม 1,364,700 บาท 

      
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 914,700 บาท 

      

       1. เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทน ผู๎ปฏิบัติงาน  
ด๎านรักษาความเจ็บปุวยนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการ (แพทย,์พยาบาล,ทันตแพทย์) 
       2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
       3. คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
ทีไ่ด๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
       4. คําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก 
       5. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิด 
       6. คําตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
       7. คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง 
       8. เงินรางวัล 
       9. เงินคําท าขวัญฝุาอันตราย เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การก าหนดให๎เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจําย
ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาจจํายได๎ พ.ศ. 2559 
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      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการให๎แกํข๎าราชการ
และพนักงานจ๎าง การปฏิบัติราชการเป็นกรณีจ าเป็น
เรํงดํวนอันไมํสามารถปฏิบัติงานในเวลาราชการให๎
เสร็จสิ้นได๎ทันก าหนด จ าเป็นต๎องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
 

      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 300,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการชํวยเหลือคําเชําบ๎าน
หรือผํอนช าระคําเชําซื้อบ๎านของข๎าราชการองค์การ
บริหารสํวนจังหวัด รวมทั้งผู๎มีสิทธิเบิก 
       - เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2560 
 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําสวัสดิการการชํวยเหลือการศึกษา
บุตรของข๎าราชการองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
กองชําง รวมทั้งผู๎มีสิทธิเบิก 
       - เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2563 
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      ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือ
เข๎าปกหนังสือ คําซักฟอก คําก าจัดสิ่งปฏิกูล คําระวาง
บรรทุก คําเชําทรัพย์สิน (ยกเว๎น คําเชําบ๎าน) คํา
โฆษณาและเผยแพรํ (รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมา
โฆษณาและ เผยแพรํ ขํ า วท า งวิ ทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ)  
คําธรรมเนียมตํางๆ คําเบี้ยประกัน คําใช๎จํายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา คําจ๎างเหมาบริการ คํา
ติดตั้งไฟฟูา คําติดตั้งประปา คําติดตั้งโทรศัพท์ คํา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตํางๆ และคําจ๎างเหมารถยนต์
ส าหรับน าขยะอันตรายจากองค์กรปกครองสํ วน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬไปก าจัดในสถานที่ที่ได๎รับ
อนุญาต ตามบันทึกข๎อตกลงระหวํางองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น และหนํวยงานที่รับผิดชอบ ของกองชําง 
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและการ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 250,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของข๎าราชการ พนักงานจ๎าง โดยจํายเป็นคําเบี้ย
เลี้ยง คําเชําที่พัก คําพาหนะ ตลอดจนคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทางไปราชการตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การก าหนด 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ. 2561 
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2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กองช่าง 

จ านวน 100,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของข๎าราชการ พนักงานจ๎าง โดยจํายเป็นคําเบี้ย
เลี้ยง คําเชําที่พัก คําพาหนะ ตลอดจนคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทางไปราชการตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การก าหนด 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํ ายในการฝึกอบรม  และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรม ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 400,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน  
(รายจํายเพ่ือซํอมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ) 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 

      

      ค่าวัสดุ รวม 3,780,000 บาท 

      1. วัสดุส านักงาน จ านวน 130,000 บาท 

      

       เ พ่ื อ เป็ นคํ าจั ดซื้ อ  วั สดุส านั ก งาน  โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน ได๎แกํ  
หนังสือ,กระดาษหมึก, ดินสอ, ปากกา 
 ไม๎บรรทัด ฯลฯ 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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      2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 500,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุไฟฟูาและวิทยุ โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
ร า ย จํ า ย  คํ า วั ส ดุ  ป ร ะ เ ภ ท  วั ส ดุ ไ ฟ ฟู า แ ล ะ
วิทยุ ได๎แกํ สายไฟฟูา, หลอดไฟฟูา, หลอดไฟ ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  

      

      3. วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุงานบ๎านงานครัว โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจํ าย  คํ า วั สดุ  ประ เภท  วั สดุ ง านบ๎ านงาน
ครัว ได๎แกํ แปรงไม๎กวาด, เขํง, ผงซักฟอก, สบูํ,น้ ายา
ดับกลิ่น ฯลฯ กองชําง ขององค์การบริหารสํวน
จังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 

      

      4. วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2,000,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุกํอสร๎าง โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดรายจําย  
คําวัสดุ ประเภท วัสดุกํอสร๎าง ได๎แกํ หินคลุก กรวด  
ทราย ชะแลง จอบ สิ่ว ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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      5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 250,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนสํง โดย
มีคุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นงบด าเนินงาน  
หมวดรายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะ
และขนสํง ได๎แกํ แบตเตอรี่,ยางนอก, ยางใน 
สายไมล์, เพลา ฯลฯ กองชําง ขององค์การบริหาร
สํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

      6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 700,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจําย คําวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  
ได๎แกํ น้ ามันดีเซล, น้ ามันก๏าซ, น้ ามันเบนซิน ฯลฯ 
 กองชําง ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

      

      7. วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามรูปแบบการจ าแนก ประเภท
รายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด
รายจําย คําวัสดุประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ได๎แกํ
อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล (Diskette,Floppy Disk),  
Removable Disk, ฯลฯ กองชําง ขององค์การ
บริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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      8.วัสดุจราจร จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําจัดซื้อ วัสดุจราจร โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดรายจําย  
คําวัสดุ ประเภท วัสดุจราจร  ได๎แกํ   
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน   
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ 
       - ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 

      

    งบลงทุน  รวม 357,900 บาท 
      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 357,900 บาท 
      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

       1. จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายในส านักงาน  จ านวน 5,100 บาท 

      

        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโทรศัพท์ภายในส านักงาน  
จ า น วน  6 เ ค รื่ อ ง  เ ค รื่ อ ง ล ะ  850 บาท  โ ด ยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
       - สามารถปรับระดับเสียงกริ่งได๎ไมํน๎อยกวํา 3 ระดับ 
       - สามารถปรับระดับเสียงสนทนาไมํน๎อย
กวํา 6 ระดับ 
       - ปรับระดับเสียงสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ 
       - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาด
ด๎วยความประหยัด 
       - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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       2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  จ านวน 86,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 32,000 บีทียูจ านวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 43,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 
       1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมํต่ ากวํา  
30,000 บีทียู แบบแยกสํวน 
       2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตั้ ง 
       3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการ
ท าความเย็นขนาดไมํเกิน 40,000 บีทียู ต๎องได๎รับ 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 
       4) ต๎องเป็น เครื่ องปรับอากาศที่ประกอบ
ส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนํวยสํงความเย็นและหนํวย
ระบายความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน 
       5) มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
       6) ก า ร จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ข น า ด
อ่ืนๆ (นอกจากข๎อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด๎านราคาแล๎ว  เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคําประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวํา 
       7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
        (1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ์ ดังนี้  
สวิตช ์1 ตัว ทํอทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร 
       8) คําติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(กรณีต๎องการ
แสดงคําติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
         (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไมํต่ ากวํา 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไมํต่ ากวํา 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
         (2) ชนิดตู๎ตั้งพ้ืน 
ขนาดไมํต่ ากวํา 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไมํต่ ากวํา 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
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         (3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
       - เป็นไปตาม เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณเดือน ธันวาคม 2564 
 

      ครุภัณฑ์โรงงาน       

      จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จ านวน 13,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสวํานไฟฟูาแบบไร๎
สาย จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 6,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
      - เป็นสวํานไร๎สาย ใช๎แบตเตอรี่ ลิเธียม
ไอออน ขนาดไมํน๎อยกวํา 18 V 
      - สามารถปรับแรงบิดได๎ 
      - สามารถใช๎ได๎ทั้งงานไม๎และงานเหล็ก และ
ขันน็อตสกรู 
      - สามารถเจาะคอนกรีตได๎ 
      - สามารถปรับความเร็วได๎ 2 ระดับ 
      - สามารถปรับทิศทางการหมุนได๎ทั้งซ๎ายและขวา 
      - มีแบตเตอรี่อยํางน๎อย ไมํน๎อยกวํา 2 ก๎อน  
พร๎อมแทนํชาร์จ 
      - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาด
ด๎วยความประหยัด 
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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      ครุภัณฑ์ส ารวจ        

      1. จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ยาว  100  เมตร  จ านวน 8,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเทปวัดระยะทาง 
ยาว 100 เมตร จ านวน 2 ชุด ชุดละ 4,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
       - เนื้อเทปเป็นไฟเบอร์ใยแก๎วอยํางดีและเคลือบ
มันที่ผิว คงสภาพได๎ดี ไมํยืดหรือเสียรูปงําย ไมํท าให๎
เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อใช๎งาน 
       - ยาว 100 เมตร กว๎าง 13 มิลลิเมตร  
หนา 0.5 มิลลิเมตร 
      - ใช๎มาตราเมตริก มีชํองขีดแบํงชํอง
ละ 1 มิลลิเมตร และมีตัวเลขก ากับทุก 1 เซนติเมตร 
      - ตัวเลขและขีดแบํงคําไมํลบเลือนงําย 
      - มีตัวเลขแบํงขีดตัวใหญํก ากับทุกๆ 10 เซนติเมตร 
      - มีด๎ามมือถือจับกระชับพร๎อมปุุมยางที่ด๎าม  
เพ่ือกันการลื่นในการใช๎งาน     
      - บรรจุในโครงโลหะ มีมือหมุนเทปพร๎อมมีจุด
ล็อคเมื่อต๎องการเก็บเทป 
      - มีตรารับรองจากกรม ชั่ง ตวง วัด 
      - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาด
ด๎วยความประหยัด 
     - เป็นไปตามหนังสือ กรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที ่มท0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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      2. จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ยาว  50  เมตร  จ านวน 4,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ยาว 50 เมตร  
จ านวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
       - เนื้อเทปเป็นไฟเบอร์ใยแก๎วอยํางดีและเคลือบ
มันที่ผิว คงสภาพได๎ดี ไมํยืดหรือเสียรูปงําย ไมํท าให๎
เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อใช๎งาน 
       - ยาว 50 เมตร กว๎าง 13 มิลลิเมตร  
หนา 0.5 มิลลิเมตร 
       - ใช๎มาตราเมตริก มีชํองขีดแบํงชํองละ  
1 มิลลิเมตร และมีตัวเลขก ากับทุก 1 เซนติเมตร 
      - ตัวเลขและขีดแบํงคําไมํลบเลือนงําย 
      - มีตัวเลขแบํงขีดตัวใหญํก ากับ
ทุกๆ 10 เซนติเมตร 
      - มีด๎ามมือถือจับกระชับพร๎อมปุุมยางที่ด๎าม  
เพ่ือกันการลื่นในการใช๎งาน     
      - บรรจุในโครงโลหะ มีมือหมุนเทปพร๎อมมีจุด
ล็อคเมื่อต๎องการเก็บเทป 
      - มีตรารับรองจากกรม ชั่ง ตวง วัด 
      - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาด
ด๎วยความประหยัด 
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที ่มท0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

      

       3.จัดซื้อล้อวัดระยะทาง แบบธรรมดา จ านวน 16,000 บาท 

      

        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อล๎อวัดระยะทาง แบบ
ธรรมดา จ านวน 2 ชุด ชุดละ 8,000 บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
       - เป็นล๎อส าหรับวัดระยะทางชนิดเดินตาม  
สามารถพับเก็บได๎ สะดวกในการเคลื่อนย๎าย  
เป็นของใหมํไมํเคยใช๎งานมากํอนไมํมีต าหนิหรือ
ช ารุด สภาพพร๎อมใช๎งาน 
       - โครงสร๎างของล๎อท าด๎วยพลาสติกแข็ง ขอบวงล๎อ 
หุ๎มด๎วยยาง มีเส๎นรอบวง 1 เมตร 
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      - โครงด๎ามท าด๎วยโลหะพับเก็บได๎ 2 ทํอน 
      - เส๎นผําศูนย์กลางวงล๎อมีขนาดไมํน๎อย
กวํา 318 มิลิเมตร 
      - มีระบบเบรกควบคุมที่มือจับ และมีขาตั้งยัน
พ้ืนขณะหยุดวิ่งสามารถพับเก็บได๎พร๎อมหูหิ้ว 
      - มีเข็มส าหรับชี้จุดเริ่มต๎นการวัดระยะ 
      - ระบบแสดงระยะสามารถเช็ตศูนย์
ได๎ 2 ต าแหนํง 
      - สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได๎ไมํน๎อย
กวํา 9,999.9 เมตร 
      - สามารถวัดระยะได๎ทั้งแบบเดินหน๎าและถอย
หลัง 
      - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมํปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท๎องตลาด
ด๎วยความประหยัด 
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248 
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

      
 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว ) 

จ านวน 44,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ 
ประมวลผลแบบที่1 จ านวน 2 เครื่อง  
เครื่อง ละ 22,000 บาท 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา  
6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน
เสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ความสามารถในการ
ประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมํน๎อย
กวํา 4.2 GHz จ านวน 1 หนํวย 
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       - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ า
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB 
       - มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
       1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจ า ขนาดไมํน๎อย
กวํา 2 GB หรือ 
       2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํ
ภายในหนํวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช๎หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อย
กวํา 2 GB หรือ 
       3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช๎หนํวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
       - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB 
      - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือ  
ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
       - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
       - มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/100
0 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
       - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
       - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
       - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อย
กวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
       - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) 

จ านวน 90,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่2 จ านวน 3 เครื่อง เครื่อง
ละ 30,000 บาท 
      คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
      - มีหนํวยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมํน๎อย
ก วํ า  8 แ ก น ห ลั ก  (8 core) แ ล ะ  16 แ ก น
เสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  
โดยมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาสู งสุด  ไมํน๎อย
กวํา 4.3 GHz จ านวน 1 หนํวย 
      - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB 
      - มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมี
คุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ ง  หรือดีกวํา  ดังนี้ 
      1) เป็ นแผงวงจร เ พ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจ าขนาดไมํน๎อย
กวํา 2 GB หรือ 
      2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํ
ภายในหนํวยประมวลผลกลาง  
แ บ บ  Graphics Processing Unit ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อย
กวํา 2 GB หรือ 
      3) มีหนํ วยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพที่ มี
ความสามารถในการใช๎หนํวยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
      - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB 
      - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา  
ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
 ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 480 GB จ านวน 1 หนํวย 
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      - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
      - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย  
(Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
      - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
      - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
       - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว  
จ านวน 1 หนํวย 
       - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

      
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(I ์nkjet  Printer ) ส าหรับกระดาษขนาด A3   

จ านวน 6,300 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก  
(Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3  
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 6,300 บาท 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - ใช๎เทคโนโลยีแบบพํนหมึก (Inkjet) 
       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อย
กวํา 1,200x1,200 dpi 
       - มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 32 หน๎าตํอ
นาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตํอนาที (ipm) 
       - มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที (ppm)  
หรือ 10.4 ภาพตํอนาที (ipm) 
       - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ  
USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
       - มีถาดใสํกระดาษได๎รวมกันไมํน๎อยกวํา 100 แผํน 
       - สามารถใช๎ได๎กับ A3, A4, Letter, Legal และ
สามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได๎ 
       - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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4. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer ) 

จ านวน 4,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,000 บาท 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู๎ผลิต 
       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อย 
กวํา 1,200x1,200 dpi 
       - มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 19 หน๎าตํอนาท ี(ppm)  
หรือ 8.8 ภาพตํอนาที 
       - มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีส าหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 15 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ  
5 ภาพตํอนาที (ipm) 
       - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
       - มีถาดใสํกระดาษได๎รวมกันไมํน๎อยกวํา 50 แผํน 
      - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และสามารถ 
ก าหนดขนาดของกระดาษเองได๎ 
       - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  

      

      5. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จ านวน 28,500 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  
ขนาด 1 kVA จ านวน 5 เครื่อง เครื่อง
ละ 5,700 บาท 
       - มีก าลังไฟฟูาขาออก (Output) ไมํน๎อยกวํา  
800 VA (480 Watts) 
       - สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที 
       - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
 ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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6. จัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 2  

จ านวน 27,000 บาท 

      

        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2  
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 27,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - เป็นสแกนเนอร์ชนิดปูอนกระดาษ
ขนาด A4 อัตโนมัติ  (Auto Document Feeder)  
ได๎ไมํน๎อยกวํา 50 แผํน 
       - สามารถสแกนเอกสารได๎ 2 หน๎าแบบอัตโนมัติ 
       - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อย
กวํา 600x600 dpi 
       - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได๎
ไมํน๎อยกวํา 40 ppm 
       - สามารถสแกนเอกสารได๎ไมํน๎อยกวํากระดาษ
ขนาด A4 
       - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชอํง 
      - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

      

      
 7. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบท่ี 2 (27 หน้า/นาที ) 

จ านวน 26,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED  
ชนิดสี Network แบบที่2 จ านวน 1 เครื่อง  
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อย
กวํา 600x600 dpi 
       - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ
กระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 27 หน๎าตํอนาที (ppm) 
       - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 27 หน๎าตํอนาที (ppm) 
       - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎ 
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       - มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา  
512 MB 
       - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
       - มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํองและ
สามารถใช๎งานผํานเครือขํายไร๎สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได๎ 
       - มีถาดใสํกระดาษได๎รวมกันไมํน๎อยกวํา 250 แผํน 
      - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ
สามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได๎ 
      - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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  งานก่อสร้าง  รวม 48,606,000 บาท 
    งบลงทุน  รวม 48,606,000 บาท 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 48,606,000 บาท 
      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        

      

1. โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านชัยพร หมู่ที่ 12 ต าบลโนนศิลา  
อ าเภอปากคาด - บ้านนาเจรญิ หมู่ที่ 1  
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,500,000 บาท 

      

        ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,000.00 ตารางเมตร ไหลํ
ทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 104 ข๎อ 384 
 

      

      

2. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
บก. 3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ต าบลนาสวรรค์ 
- บ้านชมภูทอง หมู่ที่ 7 ต าบลค านาดี อ าเภอเมือง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,500,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  
ระยะทาง  335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,010.00 ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 110 ข๎อ 436 
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3. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านเซกาเหนือ หมู่ที่ 14 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 ต าบลเซกา 
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 300,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไ มํ น๎ อ ย ก วํ า  425.00 ต า ร า ง เ ม ต ร  ไ ห ลํ ท า ง
ลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 133 ข๎อ 639 
 

      

      

4. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลดอนหญ้านาง - 
บ้านนาสาร หมู่ที่ 6 ต าบลศรีชมภู อ าเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 500,000 บาท 

      

        ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง  140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ ไมํน๎อยกวํา  700.00 ตารางเมตร  ไหลํทาง
ลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 143 ข๎อ 732 
 

      

      

5. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 13 ต าบลโนนสมบูรณ์ - 
บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 6 ต าบลนาสวรรค์  
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

        ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 538.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที ่
ไมํน๎อยกวํา 2,690.00 ตารางเมตร ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎าง 
กว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 120 ข๎อ 528 
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6. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสา หมู่ที่ 2 ต าบลโคกก่อง –  
บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต าบลบึงกาฬ  
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

        ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 540.00 เมตร หนํ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมํน๎อยกวํา 2,700.00 ตารางเมตร ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎าง 
กว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 129 ข๎อ 604 
 

      

      

7. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านสังคมพัฒนา หมู่ที่ 8 ต าบลป่งไฮ –  
บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ 1 ต าบลท่าสะอาด  
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 500,000 บาท 

      

        ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง  140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ ไมํน๎อยกวํา  700.00 ตารางเมตร  ไหลํทาง
ลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 138 ข๎อ 683 
 

      

      

8. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านสุขสาคร หมู่ที่ 4 ต าบลดอนหญ้านาง - 
บ้านนางาม หมู่ที่ 5ต าบลศรีส าราญ  
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 500,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง  140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ ไมํน๎อยกวํา  700.00 ตารางเมตร  ไหลํทาง
ลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 144 ข๎อ 741 
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9. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ต าบลหนองทุ่ม - บ้านโพธิ์
น้อย หมู่ที่ 5 ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ  

จ านวน 1,500,000 บาท 

      

        ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง  417.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,085.00 ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 134 ข๎อ 648 
 

      

      

10. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางข้ามล าห้วยซาว ตอนบน บ้านโคกสว่าง 
หมู่ที่ 6 ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 500,000 บาท 

      

        ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 700.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 121 ข๎อ 539 
 

      

      

 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปรารถนาดี หมู่ที่ 2 ต าบลป่าแฝก - บ้านโนน 
หมู่ที่ 3 ต าบลศรีชมภู อ าเภอพรเจริญ  
จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 557.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,785.00 ตารางเมตร ไหลํทาง
ลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 142 ข๎อ 723 
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 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านค าสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ต าบลบึงโขงหลง 
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านไทยเสรี 
หมู่ที่ 13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

        ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา1,400.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎าง กว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 94 ข๎อ 294 
 

      

      

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ต าบลซาง - บ้านโคกก่อง 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา  
จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 500,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 700.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 134 ข๎อ 653 
 

      

      

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านซ าบอน หมู่ที่ 6 ต าบลเหล่าทอง –  
บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 ต าบลค าแก้ว  
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 555.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,775.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 62 ข๎อ 22 
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15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านถ้ าเจริญ หมู่ที่ 1 ต าบลถ้ าเจริญ –  
บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 ต าบลค าแก้ว  
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 555.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,775.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 71 ข๎อ 106 
 

      

      

 16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาค า หมู่ที่ 1 ต าบลศรีส าราญ  
อ าเภอพรเจริญ - บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 3 ต าบลชุมภูพร 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,500,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 418.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,090.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 146 ข๎อ 753 
 

      

      

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนาสาร หมู่ที่ 6 ต าบลศรีชมภู - บ้านนาค า 
หมู่ที่ 1 ต าบล ศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ  
จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

        ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 1,400.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 142 ข๎อ 725 
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 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ต าบลบัวตูม –  
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 1,400.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 60 ข๎อ 2 
 

      

      

 19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านต้อง - 
บ้านสายปัญญาเหนือ หมู่ที่ 19 ต าบลเซกา  
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 1,410.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 141 ข๎อ 711 
 

      

      

 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนส าราญใต้ หมู่ที่ 10 ต าบลโสกก่าม - 
บ้านค าชมภู หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 500,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 700.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 141 ข๎อ 709 
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21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลโพธิ์หมากแข้ง 
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ –  
บ้านเหล่าส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต าบลนาทม  
อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม  

จ านวน 1,650,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 460.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,300.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 90 ข๎อ 267 
 

      

      

 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนศิลา อ าเภอ
ปากคาด - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ต าบลหนองเลิง 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 1,400.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 105 ข๎อ 393 
 

      

      

 23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านพัฒนา หมู่ที่ 3 ต าบลดอนหญ้านาง - 
บ้านนาทอง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหัวช้าง  
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

        ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 557.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,785.00 ตารางเมตร 
 ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 143 ข๎อ 731 
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24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ที่ 16 ต าบลเซกา –  
บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านต้อง  
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,700,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 474.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,370.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 142 ข๎อ 719 
 

      

      

25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 ต าบลน้ าจั้น  
อ าเภอเซกา - บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5  
ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 500,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 700.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 137 ข๎อ 679 
 

      

      

 26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ต าบลหนองพันทา –  
บ้านโนนป่าบาก หมู่ที่ 6 ต าบลบัวตูม  
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 1,400.00 ตารางเมตร 
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 60 ข๎อ 3 
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27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหัวแฮต หมู่ที่ 3 ต าบลท่าสะอาด –  
บ้านโนนตาผา หมู่ที่ 12 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 1,400.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 135 ข๎อ 660 
 

      

      

 28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหาดแฮ่ หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกว้าง   
อ าเภอบุ่งคล้า  - บ้านเหล่าหมากผาง หมู่ที่ 6 
ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,500,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 418.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,090.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 86 ข๎อ 232 
 

      

      

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นบ้านโชคอ านวย หมู่ที่ 16 ต าบลท่ากกแดง  - 
หนองปลาฝา  ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา  
จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

        ปริมาณงาน : ผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 557.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,785.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
หน๎า 267 ข๎อ 4 
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30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านต้าย หมู่ที่ 4 ต าบลนากั้ง  -   
บ้านห้วยน้ าค า หมู่ที่ 14 ต าบลปากคาด  
อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 1,400.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 96 ข๎อ 314 
 

      

      
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านโนนชาด หมู่ที่ 4 ต าบลโซ่ - บ้านค าแวง  
หมู่ที่ 8 ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,250,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 348.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 1,740.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 67 ข๎อ 68 
 

      

      

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 10 ต าบลปากคาด –  
บ้านชัยพร หมู่ที่ 12 ต าบลโนนศิลา  
อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 1,400.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 95 ข๎อ 310 
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33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ต าบลไคสี  –  
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสว่าง  
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 557.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,785.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎างกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
หน๎า 238 ข๎อ 4 
 

      

      

34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านสมสนุก หมู่ที่ 4 ต าบลสมสนุก  
อ าเภอปากคาด - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต าบลศรีชมภู 
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 1,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ผิวจราจร กว๎าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 1,400.00 ตารางเมตร  
ไหลํทางลูกรัง 2 ข๎าง กว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.50 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 101 ข๎อ 357 
 

      

      
35. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหนองหมู หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเลิง 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 500,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ความกว๎างทํอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 2.40 เมตร ความลึก 2.10 เมตร  
ความยาว 6.00 เมตร จ านวน 2 ชํอง พร๎อมก าแพง 
ปากทํอลอดเหลี่ยม  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 128 ข๎อ 594 
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36. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยแฮ่ บ้านโชคอ านวย  
หมู่ที่ 10 ต าบล ท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 500,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ความกว๎างทํอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 2.40 เมตร ความลึก 2.10 เมตร  
ความยาว 6.00 เมตร จ านวน 2 ชํอง พร๎อมก าแพง 
ปากทํอลอดเหลี่ยม  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 92 ข๎อ 281 
 

      

      

37. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 3 ต าบลท่าดอกค า 
อ าเภอบึงโขงหลง - บ้านบ่อพนา หมู่ที่ 5   
ต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 500,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ความกว๎างทํอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 2.40 เมตร ความลึก 2.10 เมตร  
ความยาว 6.00 เมตร จ านวน 2 ชํอง พร๎อมก าแพง 
ปากทํอลอดเหลี่ยม  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 94 ข๎อ 300 
 

      

      
38. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
ข้ามห้วยทราย บ้านนาสิงห์ หมู่ที่ 3 ต าบลนาสิงห์ 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 2,000,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : งานกํอสร๎างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กว๎าง 7.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 107 ข๎อ 410 
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39. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตสาย 
บ้านโนนศรสีง่า หมู่ที่ 17 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 2  
ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบ้านม่วง  
จังหวัดสกลนคร  

จ านวน 530,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ขยายผิวจราจรข๎างละ 1.00 เมตร  
ระยะทาง  345.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 690.00 ตารางเมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 61 ข๎อ 9 
 

      

      

40. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต  
สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 ต าบลโซ่  
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ – สะพานข้าม 
ห้วยสงคราม บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 5  
ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบ้านม่วง  
จังหวัดสกลนคร 

จ านวน 220,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : ขยายผิวจราจรข๎างละ 1.00 เมตร  
ระยะทาง  144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 288.00 ตารางเมตร  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 85 ข๎อ 222 
 

      

      
 41.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยง 
แยกทางหลวง 212 - บ้านหาดแฮ่ หมู่ที่ 3  
ต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 478,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน : เสาไฟฟูาสงูไมํน๎อยกวํา 6.00 เมตร  
จ านวน 8 ต๎น  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 176 ข๎อ 108 
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42. โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง บก 3036 
บ้านโสกก่าม ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา –  
บ้านท่าดอกค า ต าบลท่าดอกค า 
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 478,000 บาท 

      

 ปริมาณงาน : เสาไฟฟูาสูงไมํน๎อยกวํา 6.00 เมตร  
จ านวน 8 ต๎น  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ หน๎า 162 ข๎อ 25 
 

      

      ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)        

      
 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)  
 

จ านวน 1,500,000 บาท 

แผนงานการเกษตร 
  งานส่งเสริมการเกษตร รวม 4,400,000 บาท 
    งบด าเนินงาน  รวม 400,000 บาท 
      ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  

      

      
 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศานุวงศ์  

จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายการจัดงานโครงการ  
ได๎แกํ คําอาหารและเครื่องดื่มคําเอกสารสิ่งพิมพ์ คํา
วัสดุอุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่น ๆ 
  ตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนด 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคํ า ใช๎ จํ าย ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน๎า 184 ข๎อ 56 ของส านักปลัดฯ    
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โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ าสาธารณะ
จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 300,000 บาท 

      

        เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดโครงการ ได๎แกํ  
คําจัดซื้อพันธุ์ปลา คําอาหารและเครื่องดื่ม  
คําเอกสารสิ่งพิมพ์ คําวัสดุอุปกรณ์ และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนด 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน๎า 221 ข๎อ 7 
 

      

    งบเงินอุดหนุน  รวม 4,000,000 บาท 
      เงินอุดหนุน  รวม 4,000,000 บาท 
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

      

 โครงการอุดหนุนการยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานและความปลอดภัย กิจกรรมการส่งเสริม
และการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน  
(บึงกาฬเมืองอาหารปลอดภัย)  

จ านวน 4,000,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการโครงการ
อุดหนุนการยกระดับสินค๎าเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน
และความ ปลอดภัย  กิจกรรม การสํงเสริมและ
พัฒนาสินค๎าเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน  
(บึงกาฬเมืองอาหารปลอดภัย) (อุดหนุนส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ) เพ่ือเป็นคําใช๎จําย
คําประชาสัมพันธ์ คําจัดสถานที่ คําจ๎างเหมาเครื่อง
เสียง คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
คําใช๎จํายในการจัดงาน ตลอดจนคําใช๎จํายอื่น ๆ  
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง                    
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2559 แก๎ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎าที่ 185 ข๎อ 58 ของส านักปลัดฯ 
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  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวม 1,550,000 บาท 
    งบด าเนินงาน รวม 700,000 บาท 
      ค่าใช้สอย  รวม 700,000 บาท 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

      1. โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า  จ านวน 500,000 บาท 

      

        เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการ
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลํงน้ าสาธารณะ 
ในจั งหวัดบึ งกาฬ  ได๎แกํ  คําอาหาร  คําอาหาร
วําง  และเครื่ องดื่ ม  คําปู ายประชาสัมพันธ์  คํา
เวที และ คําเครื่องเสียง และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ตาม
รายละเอียดที่ก าหนดในโครงการ  
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน๎า 220 ข๎อ 4 
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2. โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์
และการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานกิจกรรม/ 
 โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการสํงเสริมเพ่ือการอนุรักษ์  
และการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
เชํน โครงการสํงเสริมเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุํมน้ าโลก  
โครงการปลูกปุาประชารัฐ โครงการวันสิ่งแวดล๎อมโลก  
โครงการที่จัดขึ้นเนื่องในวันส าคัญตํางๆ กิจกรรม 
วันต๎นไม๎ประจ าปีของชาติ เป็นต๎น และโครงการ
เรํงดํวนตามหนังสือสั่งการ ซึ่งได๎แกํ คําอาหาร  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําปูายประชาสัมพันธ์  
คําเวทีและเครื่องเสียง และคําใช๎จํายอื่นๆ  
ตามรายละเอียดที่ก าหนดในโครงการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสํงเสริมกีฬาและการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2564 
      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  
หน๎าที่ 221 ข๎อ 9 ของส านักปลัดฯ 

      

    งบลงทุน  รวม 850,000 บาท 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 850,000 บาท 
      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        

      
1. โครงการขุดลอกล าห้วยหิน บ้านหนองบัวงาม 
หมู่ที่ 15 ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ  

จ านวน 350,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน  ความกว๎างของล าห๎วยโดย
เฉลี่ย 10.00 เมตร ระยะด าเนินการขุดลอก 750.00 เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไมํน๎อยกวํา  8,200 ลูกบาศก์
เมตร พร๎อมแตํงคันคูตามสภาพพ้ืนที่ 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
โครงการเกินศักยภาพองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
หน๎า 322 ข๎อ 40  
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2. โครงการขุดลอกหนองแข้น้อย  
บ้านหนองจันทร์สาคร หมู่ที่ 6 ต าบลศรีวิไล  
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 500,000 บาท 

      

       ปริมาณงาน ความกว๎างของล าห๎วยโดย
เฉลี่ย 20.00 เมตร ระยะด าเนินการขุดลอก  
600.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไมํน๎อยกวํา  
11,620 ลูกบาศก์เมตร พร๎อมแตํงคันคูตามสภาพ
พ้ืนที่  
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
หน๎า 178 ข๎อ 6 
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