
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลคําตากลา

อําเภอ คําตากลา   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,355,640 บาท

งบบุคลากร รวม 6,771,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน  269,280  บาท  
(สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
(สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
(สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน  
(สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  11,220  บาท/เดือน  เงินคาตอบแทนราย
เดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 9,180
  บาท/เดือน เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  เงินคาตอบแทนราย
เดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 7,200  บาท/เดือน
(สํานักงานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,200,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,625,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถิ่นประจําปี  8 อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นิติกร  จํานวน  1  ตําแหนง
(6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหนง
(7) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 ตําแหนง
(8) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
(สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน คาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนปลัด อบต. ที่ไดรับเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยเงิน
เดือน เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเป็นราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ  ดังนี้
 (สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(3) หัวหนาสํานักปลัด  
(สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,118,880 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ(ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  และพนักงานจางทั่ว
ไป  
(สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตาม
กฎหมายกําหนด ฯลฯ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป 
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,453,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  15,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักงานปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,585,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 830,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ การใหผูรับจางทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คา
จางเหมาทําความสะอาดถนน คู คลอง สิ่งปฏิกูล คาจางเหมาแรง
งานจากบุคคลภายนอก คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ  และคาจาง
เหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ
การดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

.  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000
 บาท
- เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน ศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชม รวมถึงเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของในการรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาของขวัญ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของในการรับรอง
2.  คาเลี้ยงรับรองในการประชุม  จํานวน  30,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมที่เกี่ยวของกับการ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบาย
ในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขา
ใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค
หรือพิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่อง
รวมกัน ดังนี้
2.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.3  การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรมการที่สภาทองถิ่น
2.4  การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
2.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑและแนวทางการเบิกจายในการ
เดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 (สํานักงานปลัด)
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนทองถิ่น พนักงาน
จาง และประชาชนผูเขารับฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู
และประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 130
 ลําดับที่ 9
(สํานักงานปลัด)
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โครงการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้ง
ทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลคําตากลา  เกี่ยวกับการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น  หรือเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด  โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อเผยแพร กระตุนเตือนใหประชาชนมีจิตสํานึกในสิทธิ
และหนาที่และเกิดความเลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อกระตุนใหประชาชนทราบถึง วัน เวลา และ
สถานที่เลือกตั้ง  โดยไปเลือกตั้งใหไดมากที่สุด  อีกทั้งใหความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ  การรณรงค  หรือการใหขอมูลขาว
สารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทาง
การเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ  คาตอบแทนบุคคลที่ได
รับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่การเลือกตั้ง  คาป้าย  แผนพับ และ
สื่ออื่นๆ  คาวัสดุ  และอุปกรณในการเลือกตั้ง  คาน้ํา  น้ําแข็ง  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาใช
จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของในกาปฏิบัติการเลือกตั้ง  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675  ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561  เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 129
 ลําดับที่ 6
 (สํานักงานปลัด)
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โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัด
ประชุมประชาคมทองถิ่น พ.ศ.2564

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมทอง
ถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทํางาน
ตางๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล  ซึ่งไดแก แผน
พัฒนาหมูบาน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาตําบล  แผนทองถิ่น  แผน
พัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาของสวนราชการหรือหนวยงานอื่นที่
ดําเนินการในพื้นที่อําเภอ  การสงเสริม  การสงเสริม สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคม
แผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมา
จัดทําเป็นแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 130
 ลําดับที่ 9
(สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมอกควัน โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ  คา
ซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  กรณีเป็นการ
จางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวน
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
 (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียมดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้ คาถัง
ขยะ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ตน โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้ ไข
ขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น  ดังนี้ แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ตน โดยจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร  ดังนี้  ชุดเครื่องมือผาตัด ที่
วางกรวยแกว กระบอกตวงฯลฯ   
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:26:33 หนา : 16/119



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป
พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด
 ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ
เทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
(สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 448,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 380,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
 (สํานักงานปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ  
 (สํานักงานปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเตอรเน็ต  รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหได
ใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คา
วิทยุสื่อสาร  คาวิทยุติดตามตัว  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม  
 (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 105,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,800
 บาท เป็นเงินจํานวน 3,600 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงบ
ประมาณ  
- เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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ชุดโต๊ะทํางานระดับผูบริหาร จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโต๊ะทํางานระดับผูบริหาร  จํานวน 1
 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท เป็นจํานวนเงิน 9,000 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงบ
ประมาณ   
- เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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ตูเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จํานวน 2
 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 11,000 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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ตูเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง ๆ
 ละ 3,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 3,500 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ลิ้นชักล็อกดวยระบบกุญแจ
2) มือจับเป็นพลาสติกขึ้นรูปพรอมที่เสียบการดมีความคงทนแข็ง
แรง
- เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส จํานวน 74,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส จํานวน 8 ถัง ๆ
 ละ 9,300 บาท เป็นจํานวนเงิน 74,400 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร
2) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1
  สํานักงบประมาณ  
- เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประเมินความพึงพอใจการบริการ
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลคําตากลา โดยจายเป็นคา
จางเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นหนวย
สํารวจประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงาน
เอกชน ที่มารับบริการหรือติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลคํา
ตากลา
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกขา
ราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) ที่ มท
 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548
(สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,655,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,052,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,052,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,245,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถิ่นประจําปี  5  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1  ตําแหนง
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 38,340 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงิน
เพิ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได เจาพนักงานพัสดุ 
 (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 662,208 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ /พนักงานจางทั่วไปตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ผูชวยเจา
พนักงานพัสดุ และพนักงานจางทั่วไป  
 (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 64,332 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตาม
กฎหมายกําหนด ฯลฯ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป 
 (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 487,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  20,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
 (กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 (กองคลัง) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
 (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 372,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจาง
ทําโปสเตอร การบันทึกภาพยนตร วีดีโอ วีดีทัศน คาลางอัดขยาย
รูป คาจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธในสื่อประเภทตาง ๆ
  เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร แผน
พับ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(กองคลัง)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการจัดทําแผนที่ภาษี หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จํา
เป็น 
 (กองคลัง)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารที่ใชภายในสํานักงาน
สําหรับถายเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น 
 (กองคลัง)

คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 62,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมการจัดใหเชาที่ราชพัสดุ คาตรวจ
สภาพอาคาร และคาประกันภัย และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จําเป็น
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑและแนวทางการเบิกจายในการ
เดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 (กองคลัง) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมอกควัน โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ  คา
ซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  กรณีเป็นการ
จางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวน
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
 (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
(กองคลัง)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้ คาถัง
ขยะ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส(
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ  
 (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณียคาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 116,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  (แบบแขวน)  ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 51,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
แขวน) ขนาด 40,000 บีทียู จําวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ   ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณา
ดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดแขวน  ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(กองคลัง)
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ชั้นวางแฟ้ม จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 7,000
  เป็นเงิน  14,000  บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มี 4 ชั้น
2) จํานวน 40 ชอง
3) แบบเก็บชั้นละ 10 ชอง
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ)
(กองคลัง)

ตูเหล็กแบบ 2 บานเปิด จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จํานวน 2
 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 11,000 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:26:33 หนา : 39/119



- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(กองคลัง)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 7,800 บาท

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:26:33 หนา : 40/119



- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,600
 บาท รวมจํานวนเงิน  7,800  บาท
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
– มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
– มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 
หนา/นาที)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) ราคา 10,000
 บาท จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000  บาท
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 156,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลคําตากลา ฯลฯ  จํานวน  40,000
  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกสมา
ขิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560  เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 10,000
 บาท ประกอบดวยการประชาสัมพันธ การรณรงค การจัดตั้งจุด
บริการประชาชนในชวงเทศกาลปีใหม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนา  110
  ลําดับที่  1 
(สํานักงานปลัด) 

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000
 บาท ประกอบดวยการประชาสัมพันธ การรณรงค การจัดตั้งจุด
บริการประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนา  110
  ลําดับที่  2
(สํานักงานปลัด)
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โครงการอาสาสมัครทองถิ่นป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครทองถิ่น
ป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน   20,000   บาท  โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนา  110
  ลําดับที่  4
(สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 76,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในสํานัก
งาน เชน เชือกโรยตัว คาราบิเนอร ทรงลูกแพร ทรง D หวงโรยตัว
แบบเลข 8 ฯลฯ
(สํานักงานปลัด) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ตน โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้ ไข
ขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุด
ฝึกโขนละคร ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,063,500 บาท

งบบุคลากร รวม 806,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 806,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 724,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถิ่นประจําปี  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง 
 (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงิน
เพิ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด ใหแก พนักงานสวนตําบล 
 (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา  ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:26:33 หนา : 47/119



งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  20,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
 (กองการศึกษา) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 (กองการศึกษา) 

คาเชาบาน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17
 เมษายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 (กองการศึกษา)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจาง
ทําโปสเตอร การบันทึกภาพยนตร วีดีโอ วีดีทัศน คาลางอัดขยาย
รูป คาจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธในสื่อประเภทตาง ๆ
  เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร แผน
พับ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการจัดทําแผนที่ภาษี หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จํา
เป็น 
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑและแนวทางการเบิกจายในการ
เดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมอกควัน โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ  คา
ซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  กรณีเป็นการ
จางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวน
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
 (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:26:33 หนา : 52/119



ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป
พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด
 ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ
เทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม ฯลฯ 
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ 
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 30,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 10,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 50
 ซม.ลึก 55 ซม. สูง 45 ซม. จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท เป็น
เงินจํานวน 10,800  บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงบ
ประมาณ  
(กองการศึกษา)

ตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอยกวา 4
 ฟุต  จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 4,900  บาท 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงบ
ประมาณ  
(กองการศึกษา)

โต๊ะทํางาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานขนาดไมนอยกวา 1.20
 เมตร  จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,750 บาท เป็นจํานวนเงิน 15,000
  บาท 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงบ
ประมาณ  
(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,895,640 บาท
งบบุคลากร รวม 2,574,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,574,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,330,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู ครูผู
ดูแลเด็ก  จํานวน  12  เดือน  
(กองการศึกษา)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแกขาราชการครูผูมีสิทธิไดรับเงิน
วิทยฐานะ จํานวน 12 เดือน
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,036,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ  จํานวน  12  เดือน
(กองการศึกษา) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ   จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดัง
นี้
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 2,204,440 บาท
ค่าใช้สอย รวม 829,440 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการโครงการแขงขัน
กีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
ป้ายโครงการ  คาเครื่องเสียงและดนตรีประกอบ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณประกอบ
กิจกรรม  คาของรางวัล  และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของในการจัดงาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  หนา  124
  ลําดับที่  18
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายโครงการ  คาเครื่อง
เสียงและดนตรีประกอบ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณประกอบกิจกรรม  คาของ
รางวัล  และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  หนา  123
  ลําดับที่  16 
(กองการศึกษา) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

จํานวน 37,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) ขององคการ
บริหารสวนตําบลคําตากลา จํานวน 4 แหง  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  หนา  121
  ลําดับที่  10
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 26,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) ขององคการบริหารสวน
ตําบลคําตากลา จํานวน 4 แหง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  หนา  120
  ลําดับที่  9
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:26:33 หนา : 57/119



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคํา
ตากลา จํานวน 4 แหง  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5
 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  หนา  117
  ลําดับที่  6
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 17,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) ขององคการบริหารสวน
ตําบลคําตากลา จํานวน 4 แหง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  หนา  118
  ลําดับที่  7
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคําตากลา จํานวน 4
 แหง  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2
 ภาคเรียน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  หนา  117
  ลําดับที่  5
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน)

จํานวน 17,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) ขององคการบริหารสวน
ตําบลคําตากลา จํานวน 4 แหง  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  หนา  119
  ลําดับที่ 8
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาครู/ผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคําตากลา  โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเชา
ที่พัก  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คายาน
พาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  หนา  124
  ลําดับที่  19
(กองการศึกษา)

โครงการสายใยวันปิดภาคเรียน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสายใยวันปิดภาค
เรียน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายโครงการ  คาเครื่อง
เสียงและดนตรีประกอบ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณประกอบกิจกรรม  คาของ
รางวัล  และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  หนา  124
  ลําดับที่  17
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,325,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้ คาถัง
ขยะ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
 (กองการศึกษา)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุด
หนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลคํา
ตากลา จํานวน 4 แหง และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  อบ
ต. ตั้งสมทบให  
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบล รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 17,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 17,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,300
 บาท เป็นเงิน 17,200 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
 (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)  ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคําตากลา

จํานวน 2,100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคําตากลา  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )  หนา  116
  ลําดับที่  2
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 257,070 บาท

งบดําเนินงาน รวม 57,070 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น  หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลคําตากลา ตามที่ไดรับแตงตั้งจากหนวย
งาน  จํานวน  5,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2562  เรื่อง   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562 
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 52,070 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  และจาง
เหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น
(สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ฯ จํานวน 44,070 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  จํานวน  44,070  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
4) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/1237 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบ
ประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 105
 ลําดับที่ 2
(สํานักงานปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ใหกับกรรมการหมูบาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  จํานวน  10 หมูบาน ๆ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู  ความ
สามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารณสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 106
 ลําดับที่ 4
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 942,120 บาท

งบบุคลากร รวม 862,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 862,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 642,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถิ่นประจําปี 2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหนง
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงิน
เพิ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด ใหแก พนักงานสวนตําบล 
 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
 (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 153,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ /พนักงานจางทั่วไป
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตาม
กฎหมายกําหนด ฯลฯ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป 
 (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
 (กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 (กองสวัสดิการสังคม) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑและแนวทางการเบิกจายในการ
เดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 (กองสวัสดิการสังคม) 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:26:33 หนา : 70/119



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:26:33 หนา : 71/119



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,440,730 บาท

งบบุคลากร รวม 1,149,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,149,930 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 642,270 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถิ่นประจําปี  3  อัตรา  จํานวน 12 เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1)  ผูอํานวยการกองชาง    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นายชางโยธา   จํานวน  1  ตําแหนง
(3) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงิน
เพิ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได เจาพนักงานพัสดุ 
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500 บาท  รวม  12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท  
 (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 413,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ /พนักงานจางทั่วไปตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ผูชวยเจา
พนักงานพัสดุ และพนักงานจางทั่วไป  
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 27,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตาม
กฎหมายกําหนด ฯลฯ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป 
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:26:33 หนา : 73/119



งบดําเนินงาน รวม 575,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  20,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
 (กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 370,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการจัดทําแผนที่ภาษี หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จํา
เป็น 
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ ฯลฯ 
 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมอกควัน โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ  คา
ซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  กรณีเป็นการ
จางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวน
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
 (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้าย
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
 (กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียมดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
 (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัต
ซีทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
 (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 1,036,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,036,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงานบุหนังเทียม จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000
  บาท เป็นเงินจํานวน 3,000 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงบ
ประมาณ  
(กองชาง)
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  (แบบแขวน)  ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 51,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
แขวน) ขนาด 40,000 บีทียู จําวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ   ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณา
ดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดแขวน  ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(กองชาง)

โต๊ะทํางาน จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 6,500
 บาท เป็นเงินจํานวน 6,500 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงบ
ประมาณ  
(กองชาง)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   รถ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต 
แบบดับเบิ้ลแค็บ        
(1)  เป็นกระบะสําเร็จรูป            
(2)  หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู             
(3)  เป็นรําคํารวมเครื่องปรับอากาศ
(4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 175
 ลําดับที่ 52
(กองชาง)

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร จํานวน 46,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน ซัมเมอรส เครื่องสูบน้ําตาง ๆ
 เพื่อใชในการบริการประชาชน ในพื้นที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลคําตากลา จํานวน 46,000  บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงบ
ประมาณ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 171
 ลําดับที่ 37
(กองชาง)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ตูควบคุมปัมน้ํา จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อตูควบคุมปัมน้ํา ขนาด 2 แรงมา จํานวน 2 ตัว ๆ
 ละ 6,500 บาท จํานวน 13,000 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงบ
ประมาณ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 171
 ลําดับที่ 39 
(กองชาง)

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจีย จํานวน 5,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องเจีย แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ 5,500 บาท จํานวน 5,500 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงบ
ประมาณ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 171
 ลําดับที่ 35
(กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ ราคา 30,000 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
(กองชาง)

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  22,000 บาท 
  - โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
     1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ  
     2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
(กองชาง)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600
 บาท รวมจํานวนเงิน  5,200  บาท
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
– มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
– มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 679,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 679,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนบริเวณบานศรีดอกแกวจากวัด
ป่าธรรมรักษถึงนานายแตม หลาหิบ หมู 12 บานศรีดอกแกว

จํานวน 278,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ําตามมาตรฐานของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคถนนบริเวณบานศรี
ดอกแกวจากวัดป่าธรรมรักษถึงนานายแตม หลาหิบ หมูที่ 12
  บานศรีดอกแกว ยาว 320 เมตร ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
สวนภูมิภาค  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  สาขาวานรนิวาส    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่เกี่ยวของตางๆ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 143
 ลําดับที่ 28
(กองชาง)
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อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปแหลงเกษตรจากนานายสายันต 
ธาวงษา –นานายฉลอง แสนชาติ หมู 15 บานนาคํา

จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปแหลงเกษตร
จากนานายสายันต ธาวงษา –นานายฉลอง แสนชาติ หมู 15 บาน
นาคํา ยาว 640 เมตร ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  สาขาวานรนิวาส  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่เกี่ยวของตางๆ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 71
 ลําดับที่ 64
(กองชาง)
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อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมูบาน จากบานนาย
สมาน แผนทอง ถึงวัดโพธิ์ชัย   หมู 7 บานหมองเหมือดเมี่ยง

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายใน
หมูบาน จากบานนายสมาน แผนทอง ถึงวัดโพธิ์ชัย   หมู 7 บาน
หมองเหมือดเมี่ยง ยาว 600 เมตร ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
สวนภูมิภาค  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  สาขาวานรนิวาส    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่เกี่ยวของตางๆ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 60 ลําดับที่ 42)
(กองชาง)
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อุดหนุนโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางพรอมสาย
พาดดับภายในบริเวณหมูบาน หมู 13 บานผาศักดิ์

จํานวน 29,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้า
สองสวางพรอมสายพาดดับภายในบริเวณหมูบานผาศักดิ์ หมู 13
 บานผาศักดิ์ จํานวน 3 จุด  ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  สาขาวานรนิวาส  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่เกี่ยวของตางๆ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 67
 ลําดับที่ 55
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท

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

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพตาง ๆ ใหกับประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพ
ตาง ๆ ใหกับประชาชน เพื่อใหประชาชน เกษตรกรนําทรัพยากร
ที่มือยูในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน  สรางทักษะดานการ
เกษตร ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรู  ความเขาใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง และเป็นแหลงเรียน
รู เป็นการบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน  เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต
และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน  การสงเสริมการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมขน และระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 108
 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสงเคราะหผูสูงวัยใสใจผูดอยโอกาสและไรที่พึ่ง ประจําปี 
2564

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเคราะหผูสูงวัยใส
ใจผูดอยโอกาสและไรที่พึ่ง  ประจําปี 2564  เพื่ออบรมใหความรู
ผูสูงอายุและผูที่เกี่ยวของใหมีความรูเรื่องการสงเสริมและสนับ
สนุนการพัฒนาดานสุขอนามัยของผูสูงวัย ผูดอยโอกาสและคนไร
ที่พึ่ง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 108
 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาประชาชน
ตานยาเสพติดตําบลคําตา เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคําตากลามีความ
คุนเคยมีความสมัครสมานสามัคคีกันอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาดาน
อื่น เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ มีระเบียบวินัยมี
น้ําใจเป็นนักกีฬา  รูแพ  รูชนะ  รูอภัย  ไมเอาเปรียบผูอื่นและ
เป็นแบบอยางที่ดี โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาเตรียมสนามแขงขันและ
สถานที่เปิด – ปิด การแขงขัน  อาทิ จัดเตรียมสนาม จัดประดับ
ตกแตงสถานที่สําหรับพิธีปิด  จัดเตรียมเตนท  ติดตั้งธง จัดทํานั่ง
รานพรอมติดตั้งป้ายโครงการ จัดทํากระถางคบเพลิงและไม
สําหรับวางคบเพลิง  คาเครื่องเสียง  คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาอุปกรณการแขงขัน คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัด
งาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 107
 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หวง
ยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไมตีปิงปอง ไมแบนมิ
นตัน ตะกรอ ฯลฯ
(กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีและรัฐพิธี พิธีทาง
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นตาง ๆ ตามนโยบายหรือคําสั่ง
ของอําเภอ  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหนาที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:26:33 หนา : 94/119



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและวันพอแหงชาติ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวันคลายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช วันชาติและวันพอแหงชาติโดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
ป้ายโครงการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาตกแตงสถานที่   คาวัสดุ  อุปกรณ  และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 127
  ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา) 
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิ
ราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพวรางกูร โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้าย
โครงการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มที่
ไมมีแอลกอฮอล  คาตกแตงสถานที่   คาวัสดุ  อุปกรณ  และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 126
  ลําดับที่ 8
(กองการศึกษา) 
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โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันแม
แหงชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายโครงการ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล  คาตกแตงสถานที่   คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 127
  ลําดับที่ 9
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชา

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานสัปดาห
สงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา  โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาป้ายโครงการ  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาตกแตงสถาน
ที่   คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 126
  ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา) 
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โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา เพื่อสงเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่
สืบตอกันมายาวนานตั้งแตโบราณกาล  เพื่อดํารงรักษาไวซึ่งศิลป
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  เพื่อใหเด็กนักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมกิจกรรมในวันเขาพรรษา  เพื่อให
เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณคาและ
ความสําคัญการแหเทียนเขาพรรษา  เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพที่
ดี  มีความรักและความสามัคคี ระหวางหนวยงานราชการ ผูนํา
ชุมชน ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ในการทํากิจกรรมรวม
กัน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย   คาป้ายโครงการ  คาเชา
เครื่องเสียง  คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหารและเครื่องดื่มที่
ไมมีแอลกอฮอล  คาวัสดุ – อุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 125
 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา)
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โครงการวันปิยะมหาราช จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันปิยะ
มหาราช โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายโครงการ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล  คาตกแตงสถานที่   คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 125
  ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา) 
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โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณี
ลอยกระทง  เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของแม
น้ํา  เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคีและความเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันของชาวตําบลวังโพธิ์  เพื่อใหหนวยงานของ
รัฐ  เอกชน  ประชาชน  ผูนําทองถิ่น  เด็กและเยาวชนไดมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมของตําบลวังโพธิ์  เพื่อเป็นการเผย
แพร  ประชาสัมพันธ  งานประเพณีของชาวตําบลวังโพธิ์และสนับ
สนุน สงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบลวังโพธิ์  เพื่อสนองรับ
นโยบายของรัฐบาล  ในการจัดการสงเสริมประเพณีทองถิ่น  โดย
มีคาใชจายประกอบดวย   คาป้ายโครงการ  คาเชาเวทีและเครื่อง
เสียง  คาเงินรางวัลประกวดนางนพมาศ  คาเงินรางวัลประกอบ
กระทงสวยงาม  คาตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล  คาวัสดุ – อุปกรณ ดอกไมสด  และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 125
 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต  เพื่ออนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยใหคงอยูสืบไป  เพื่อ
ตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุ โดยการยกยองเชิดชู
เกียรติ ผูสูงอายุสุขภาพดี ใหเป็นตนแบบ ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ที่ดี สามารถดูแลตนเอง มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอ
ไป  เพื่อสนับสนุนใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความเคารพตอผู
อาวุโสเป็นการสงเสริมสรางพื้นฐานจิตใจอันดีงามและเกิดความ
เป็นสิริมงคลแกตนเองและทองถิ่น  เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญู
กตเวทีตอผูสูงอายุ โดยมีการรดน้ําดําหัวขอพรจากผูสูงอายุ ทั้งที่
อยูในครอบครัวตนเองและผูสูงอายุทั่วไป  เพื่อสงเสริมใหชุมชน
เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและมีการแสดงออกในสิ่งที่
ดี  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายโครงการ  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  คาของ
รางวัล  คาวัสดุ  อุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 126
 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 200,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,500 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,500 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
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เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุ
กอสรางและวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นรายละเอียดของวัสดุกอสราง สําหรับ
ปรับปรุง ซอมแซมสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและงานกอ
สรางตาง ๆ ที่เป็นทรัพยสินอยูในความดูแลขององคการบริหาร
สวนตําบลคําตากลา   เชน ไม ปูนซีเมนต หิน ทราย สี ไมไผ ไม
อัด ทอและอุปกรณประปา ฯลฯ จํานวน  44,500  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป  น้ําหนักสุทธิ 20
 กิโลกรัมตอ 1 ถุง เพื่อซอมแซมถนนที่ชํารุดภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลคําตากลา  จํานวน  36,000  บาท 
-จัดซื้อวัสดุลูกรังพรอมเกลี่ยแตงดวยเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังสายจากขางบานนายอุดม  เวียงจันทรถึงถนนสายจากสาม
แยกถนนพังโคน-บึงกาฬไปบานดงบัง  ขนาดกวาง  4.00
  เมตร  ยาว  395.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไมนอยกวา 758.00  ลูกบาศกเมตร  พรอมวาง
ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  มอก.ชั้น  3  ขนาด  0.40x1.00
  เมตร  จํานวน  10  ทอน  จํานวน  1 จุด  และ
ขนาด  0.80 x1.00 เมตร  จํานวน 10  ทอน  จํานวน 1
  จุด จํานวน   83,000  บาท
-จัดซื้อวัสดุดินลูกรังพรอมเกลี่ยแตงดวยเครื่องจักรเพื่อซอมแซม
ถนนลูกรังสายบานหนองเหมือดเมี่ยงมีปริมาตรดินลูกรังไมนอย
กวา 460.00 ลูกบาศกเมตร  จํานวน 37,000  บาท
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 (กองชาง)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,295,900 บาท
งบลงทุน รวม 2,295,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,295,900 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดงน้ําเย็นสายจากราน
ครัวคุณยายถึงนานางกาออน หลาหิบ  หมู 5 บานดงน้ําเย็น

จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานดงน้ําเย็นสายจากรานครัวคุณยายถึงนานางกาออน หลาหิบ
  หมู 5 บานดงน้ําเย็น โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  4.00
  เมตร  ยาว  102.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ  0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา  408.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท1-
01 กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  หรือตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลคําตากลากําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนา 83
 ขอ 15 
 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานผาศักดิ์สายขาง
โรงเรียนบานผาศักดิ์ยาวไปตามถนนเดิมสิ้นสุดที่ระยะทาง หมู 13 
บานผาศักดิ์

จํานวน 199,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานผาศักดิ์สายขางโรงเรียนบานผาศักดิ์ยาวไปตามถนนเดิมสิ้น
สุดที่ระยะทาง 88.00 เมตร หมู 13 บานผาศักดิ์  โดยมีราย
ละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 
- โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  4.00
  เมตร  ยาว  88.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ  0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา  352.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท1-
01 กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  หรือตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลคําตากลากําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนา 89
 ขอ 27
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานศรีดอกแกว  สายบาน
นางนวลศรี  คณะเมือง  บริเวณจากถนนสายคําตากลา-บานมวง

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานศรีดอกแกว  สายบานนางนวลศรี  คณะเมือง บริเวณจาก
ถนนสายคําตากลา-บานมวง เริ่มจากรอยตอถนนคอนกรีตเดิมถึง
บานนายบุญอุม  หลาหิบ หมู 12 บานศรีดอกแกว ซึ่งมีราย
ละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน  ดังนี้
-  โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  4.00
  เมตร  ยาว  178.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ  0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา  712.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท1-
01 กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  หรือตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลคําตากลากําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนา 87
 ขอ 24
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหวยดินดําสายเขาสูหมู
บานยาวไปตามถนนเดิมสิ้นสุดที่ระยะทาง หมู 10 บานหวยดินดํา

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานหวยดินดําสายเขาสูหมูบานยาวไปตามถนนเดิมสิ้น
สุดที่ระยะทาง หมู 10 บานหวยดินดํา  โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 
- โดยทําการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ยาว  180.00
  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหลทางลูกรังกวางขางละ  0.50
  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  900.00  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท1-01 กรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  หรือตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลคําตากลากําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนา 138
 ขอ 16
 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางบานนายคําป้อง  
ปานพรม ยาวไปตามทางเดิมสิ้นสุดที่ระยะทาง  หมู 16 บานฉางบัว
พา

จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานฉางบัวพาสายขางบานนายคําป้อง  ปานพรม  บริเวณขาง
บานนายคําป้อง  ปานพรมถึงบานนายสุภี  เผือกไพบูลย หมู 16
 บานฉางบัวพา โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน ดังนี้ 
- โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  4.00
  เมตร  ยาว  102.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ  0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา  408.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท1-
01 กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  หรือตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลคําตากลากําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนา 94
 ขอ 38
(กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําระบบแรงดึงสําเร็จรูปจากบานนาย
เสมียน ไชยสัตย – บานนายดาวเรือง งามสงา หมู  2 บานโคกอุดม

จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ําระบบแรง
ดึงสําเร็จรูปจากบานนายเสมียน ไชยสัตย – บานนายดาว
เรือง งามสงา บริเวณบานนางแพง  กงสถิตยถึงบานนายอํา
คา  อุประ หมู 2  บานโคกอุดม  โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
- โดยทําการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูประบบแรงดึงขนาด
กวาง  0.45 เมตร  ลึก 0.45 เมตร  ยาว  175.00  เมตร ราย
ละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลคําตากลากําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนา 76
 ขอ 2
 (กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูประบบแรงดึงบานวังเวิน  
สายจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กถึงบานนายหนูแกม  ชาวทองหลาง  หมู 
8 บานวังเวิน

จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูป
ระบบแรงดึงบานวังเวิน  สายจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กถึงบานนาย
หนูแกม  ชาวทองหลาง  บริเวณบานนางแสง  มณีทับถึงบานนาง
พุต  ผาดนอก หมู 8 บานวังเวิน  โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ 
- โดยทําการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูประบบแรงดึงขนาด
กวาง  0.45  เมตร  ลึก 0.45 เมตร  ยาว  172.00 เมตร  พรอม
บอพักน้ําขนาด  0.65 x 0.65 x 0.55 เมตร รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลคําตากลากําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนา 155
 ขอ 3
 (กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูประบบแรงดึงบานแสนสุข  
สายจากบานนายอุทิศ  สายมงคลถึงบานนายประมวล  แสนหมื่น  
หมู 14 บานแสนสุข

จํานวน 276,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการ โครงการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จ
รูประบบแรงดึงบานแสนสุข  สายจากบานนายอุทิศ  สายมงคลถึง
บานนายประมวล  แสนหมื่น  บริเวณบานนายอุทิศ  สายมงคลถึง
บานนางระเบียง สีแตงเหงา หมู 14 บานแสนสุขขนาดกวาง  0.45
  เมตร  ลึก 0.45 เมตร  ยาว  210.00  เมตร รายละเอียดตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลคําตากลากําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หนา 91
 ขอ 32
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:26:33 หนา : 111/119



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,747,900 บาท

งบกลาง รวม 7,747,900 บาท
งบกลาง รวม 7,747,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่ อบต.จะตอง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง  
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
(สํานักงานปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน
จาง ที่ อบต. จะตองจายในอัตรารอยละ 0.2   โดยคํานวณไดดัง
นี้ คาจางตามงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณ
สมทบกองทุนเงินทดแทน
(สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,528,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 112
 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,536,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 112
  ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 66,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ได
รับอนุมัติจากผูบริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 112
  ลําดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อสํารองจายในการเผชิญเหตุตลอดปี เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อ
ใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีป้องกันและ
ยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย  หรือ
กรณีฉุกเฉินบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวน
รวมได เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมวกควัน เป็นตน และในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย หรือ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561   
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว
 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
14)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1079  ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
(สํานักงานปลัด กองชาง กองสวัสดิการสังคม กองการ
ศึกษาฯ กองคลัง)

รายจายตามขอผูกพัน
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต
.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
(สํานักงานปลัด)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 170,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอย
ละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผูอุทิศ
ให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในปี  พ.ศ. 2564  ได
ประมาณการไวที่  35,200,000  บาท   คํานวณได  ดัง
นี้ 35,200,000–18,200,000 = 17,000,000 X 1/100  =  
170,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สํานักงานปลัด)
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