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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,335,810 บาท

งบบุคลากร รวม 8,954,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,507,480 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก    จํานวน   532,080
    บาท     
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  21,120  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 253,440  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตราๆ ละ 11,610  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน  278,640  บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง
นายก    จํานวน    45,600   บาท    
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,900
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท  และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  950  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 6/8/2563  12:35:14 หน้า : 3/160



เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก     จํานวน   45,600    บาท         
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,900  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 22,800  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  950
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  22,800 บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 (สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ    จํานวน    90,720
    บาท    
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,560  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 (สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,793,480 บาท

ประเภทประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น    จํานวน   2,793,480    บาท    
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1 อัตราๆ ละ  11,610
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  139,320  บาท  เงิน
คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,500  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  114,000  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  27
  อัตราๆ ละ  7,560  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  2,449,440  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  7,560  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน 90,720  บาท
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,446,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,967,080 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน      จํานวน  3,967,080         บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  12
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 3,967,080 บาท  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  12  อัตรา  โดย
จายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  1  อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา
(4) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
(5) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา
(6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา
(7) นิติกร  จํานวน  1  อัตรา
(8) นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  1  อัตรา
(9) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
(10) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1  อัตรา
(11) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
(12) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
 (สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน        จํานวน    84,000
    บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ
กลาง  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  84,000  บาท
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
(สํานักงานปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง         จํานวน    168,000    บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ 7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เป็นเงิน  84,000  บาท 
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา เดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
(3) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,104,120 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง     จํานวน   1,104,120   บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  8  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  1,104,120  บาท  โดยจายให้กับพนักงาน
จ้าง  ดังนี้
3.1  คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  780,120  บาท
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนักจัดการงานทั่ว
ไป)  จํานวน  1  อัตรา
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน  1
  อัตรา 
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน)  จํานวน  1  อัตรา
(4) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยชวยเจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ)  จํานวน  1  อัตรา
(5) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา)  จํานวน  1  อัตรา 
3.2 คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  324,000  บาท
(6) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  อัตรา
(7) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  อัตรา
(8) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 6/8/2563  12:35:14 หน้า : 10/160



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 123,780 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจ้าง      จํานวน    123,780
   บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  7
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
4.1  เงินเพิ่มตางๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  87,780  บาท
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน  1
  อัตรา 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน)  จํานวน  1  อัตรา
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยชวยเจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ)  จํานวน  1  อัตรา
(4) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา)  จํานวน  1  อัตรา 
4.2 เงินเพิ่มตางๆ พนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้  36,000  บาท
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  อัตรา
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  อัตรา
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 (สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 3,261,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 881,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 755,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  จํานวน  405,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
(สํานักงานปลัด)

2) คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งฯลฯ  ตั้งไว้  350,000
  บาท
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ      จํานวน   10,000    บาท
- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 76,800 บาท

ประเภทคาเชาบ้าน      จํานวน    76,800   บาท
- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 6/8/2563  12:35:14 หน้า : 13/160



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      จํานวน    40,000
   บาท
- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน  
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 6/8/2563  12:35:15 หน้า : 14/160



ค่าใช้สอย รวม 1,524,950 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาตาง ๆ   คาใช้จายวารสารตาง ๆ  ปฏิทิน คูมือแบบพิมพ 
,คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ฯลฯ

จํานวน 406,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาตาง ๆ   คาใช้จายวารสารตาง ๆ
  ปฏิทิน คูมือแบบพิมพ ,คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธขาวสาร
ตาง ๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ      จํานวน    10,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน  10,000  บาท 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
 (สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัด อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายในการจัด อบต.เคลื่อนที่  ตั้งไว้  10,000  บาท
-เพื่อจายเป็น วัสดุอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งคาป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
-เป็นไปตารมระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  .......9
.........  หน้า  .....129..............   )
(สํานักงานปลัด)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 110,950 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  
จํานวน   110,950  บาท
- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
 (สํานักงานปลัด)
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 333,000 บาท

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้  333,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล และ อปพร.ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

 (สํานักงานปลัด)

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมแก
บุคลากร

จํานวน 50,000 บาท

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม
แกบุคลากร  
ตั้งไว้  50,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  .....18
...........  หน้า  .......130............   )
(สํานักงานปลัด)
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โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตและเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลผางาม

จํานวน 5,000 บาท

โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตและเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลผางาม
ตั้งไว้  5,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ 1846 ลงวันที่  12 กันยายน 2560
3) หนังสือสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  .....13
...........  หน้า  .......129............   )
(สํานักงานปลัด)
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โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น จํานวน    500,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลผางาม  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสาร
แกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของ
สมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  .....12
...........  หน้า  ....129..............   )
(สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม        จํานวน    100,000
    บาท
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ) 
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

วัสดุสํานักงาน      จํานวน    90,000   บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
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หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ 
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 08208.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
 (สํานักงานปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จํานวน    20,000     บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
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- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 08208.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
 (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว      จํานวน    40,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 08208.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
 (สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง       จํานวน     50,000     บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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2) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 08208.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
 (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น       จํานวน    200,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ   
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
5) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
6) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 08208.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
(สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร        จํานวน     10,000     บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ 
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ    
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร       จํานวน    40,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
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ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
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- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
4) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
5) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 08208.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
(สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 405,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
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คาไฟฟ้า      จํานวน    350,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
(สํานักงานปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

คาโทรศัพท       จํานวน    10,000    บาท
- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เชน  คาเชา
เครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท    คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาบริการไปรษณีย       จํานวน    5,000   บาท
- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จํานวน    40,000
    บาท
- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 68,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานพร้อมเก้าอี้  ระดับ 1-2 จํานวน 10,000 บาท

โตะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2  ตั้งไว้  10,000  บาท ตัวละ ๆ
 5,000 บาท จํานวน  2  ตัว  ขนาด กว้าง 60*ยาว120*สูง75
 ซม. มี 1ตู้เก็บเอกสารด้านขวา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
ไมปรากฏในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ใช้
ราคาตามท้องตลาดทั่วไป
(สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร ALL ln One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 34,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 2
 เครื่อง 
 ๆ ละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน  34,000  บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน  1  หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 3 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน  1  หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อย
กวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้
งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562)
(สํานักงานปลัด)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จํานวน 2
 เครื่อง เป็นเงิน  8,600   บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer ) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562)
(สํานักงานปลัด)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 12,500 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า
 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 80 VA  จํานวน  5  เครื่อง  จํานวน
เงิน  12,500  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
        คุณลักษณะพื้นฐาน
         -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา  80 VA (480 Watts)
         -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา  15  นาที
         -เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562  เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑการจําแนกประเภทรายจาย
2) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
(สํานักงานปลัด)
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 3,500 บาท

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)   ตั้ง
ไว้  3,500  บาท
จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  จํานวน  7  ตัว ๆ
 ละ 700  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
คุณลักษณะพื้นฐาน
    -สามารถอานและเขียนข้อมูลบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
    -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
    -สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
    -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอยาง
น้อย
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
(สํานักงานปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจายอื่น

คาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

จํานวน 11,000 บาท

รายจายอื่น    ตั้งไว้   11,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
เป็นไปตามและพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
 1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 3.พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ......15
..........  หน้า  .....130........   )
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อําเภอเวียงชัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 40,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลเมืองชุม  ตั้งไว้  40,000  บาท  โครงการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อําเภอเวียงชัย ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
 (สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ....17
.....  หน้า  ......130.....   )
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,229,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,322,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,322,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,800,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน             จํานวน        1,800,600  
บาท            
เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล  6
   อัตรา จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,800,600  บาท   และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  6
  อัตรา  เป็นเงิน  
- ผู้อํานวยการกองคลัง      จํานวน    1  ตําแหนง
- นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน    1  ตําแหนง
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน    1  ตําแหนง
- นักวิชาการพัสดุ    จํานวน    1  ตําแหนง
- เจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน    1  ตําแหนง
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน    1  ตําแหนง   
       ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)  
 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
      2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535 
      3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ    จายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 22,560 บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน          จํานวน      22,560 บาท    
เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบลตําบล  2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- เจ้าพนักงานพัสดุ              จํานวน   1  อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน   1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน  บริหารงาน
คลัง (00113) 
               
    -   เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
        1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
               2)  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
               3)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้  พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพ     ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง           จํานวน            42,000        บาท 
     -   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง)    ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท จํานวน   12  เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารงานคลัง   (00113)      
?- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย    เงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 393,780 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง      จํานวน          393,780
        บาท     
เพื่อจายเป็นคาจ้าง ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 3
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน    393,780  บาท  และเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทน พนักงานจ้าง 3  อัตรา  ดังนี้
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  ตําแหนง
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  ตําแหนง
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  ตําแหนง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113) 

-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ     พนักงานจ้าง พ
.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,800 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน   63,800
        บาท 
เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงาน
จ้าง  3  อัตรา    ดังนี้
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  ตําแหนง
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  ตําแหนง
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  ตําแหนง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงาน
คลัง (00113)  

-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา 
1)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
     พนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้    พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพ     ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 852,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 190,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น จํานวน  190,000  บาท     เพื่อจายเป็นคากําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  ให้แกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)   งานบริหารงานคลัง (00113) 

   -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ   เป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.     2557
2) ประกาศคณะกรรมกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ   หลักเกณฑ    เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงิน    รางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล   พ.ศ. 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม    2559 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบ    แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป 
(กองคลัง)        
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ        จํานวน    10,000     บาท     
เพื่อจายเป็นคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

คาเชาบ้าน   จํานวน      100,000       บาท   เพื่อจายเป็นคา
เชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้รับ  ปรากฏในแผน
งาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ     การตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.      2561
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข    เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2562
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1003  ลงวัน
ที่ 13  มีนาคม 2562
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน      40,000        บาท   
เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิที่ควรจะรับ    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง (00113
 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวน     ท้องถิ่น พ.ศ. 2541   และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว4522 ลงวันที่  9
  สิงหาคม  2559  เรื่อง    ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 389,360 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 164,360 บาท

คาจ้างเหมาบริการ   จํานวน   164,360  บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ  คาจ้างบุคคลและคาใช้
จายในการรับวารสาร,คูมือ,   แบบพิมพ, คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ ขาวสารตาง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

-   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
        1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
        2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวน ทองถิ่น  พ.ศ. 2542
        3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1  กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จาย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป      
(กองคลัง)  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       รวม     5,000
     บาท
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงานฯลฯ  ปรากฏใน  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113)
          
 -     เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรอง หรือคาเลี้ยงรับรองของ อปท.
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
จํานวน  50,000    บาท  
เพื่อใช้ในการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินและการจัดทําฐานข้อมูล ในการจัดเก็บรายได้ เชน การ
จัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกําหนด และการเตรียมการ
รองรับการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ปรากฏใน แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  
 (00113)
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว462 ลงวันที่  29  กุมภาพันธ 2551
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67  ลงวันที่  9
  มกราคม  2555
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3 /ว 483
 ลงวันที่  19  กุมภาพันธ 2561
(กองคลัง)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน      80,000
     บาท    
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานและ
พนักงานจ้าง    (00110)   งานบริหารงานคลัง (00113)    ไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ. 2562-2565
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 80,000 บาท

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา    จํานวน    80,000
       บาท   
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนา  ของ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  ปรากฏ
ใน แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารงาน
คลัง (00113)   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับ
ที่ 4  พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  
รวม    10,000      บาท     
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
)งานบริหารงานคลัง   (00113) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น   พ.ศ. 2542
    3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวัน
ที่ 1  กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 113,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 73,000 บาท

วัสดุสํานักงาน    จํานวน          73,000       บาท    
 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
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1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น

โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน           
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว 
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
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    2557 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท     รายจายตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
(กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
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ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 08208.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
 (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร             จํานวน         10,000
          บาท   
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน        
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
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หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
   
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
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ที่  19  มีนาคม  2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

คาบริการไปรษณีย                จํานวน  10,000        บาท
คาไปรษณีย คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณีย  คา
ธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113)   ไมปรากฏใน    แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ. 2562-2565 
  -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้   
  1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657  ลงวันที่  16     กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จาย    ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการ    ตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่4) 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ ว1003
 ลงวันที่  13  มีนาคม  2561
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 54,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา  19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2* (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา  19 นิ้ว) ราคา  30,000  บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา  6  แกน
หลัก (6  core )  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
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กวา  3.2 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน   1  หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหนวยความจํา
แบบ  Cache Memory    รวมในระดับ  (Level  )  เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา   12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา  ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา  2  GB หรือ
2) มีหนวยประมวนผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง  แบบ  Graphics Processing Unit   ที่
สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา  2  GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา  2  GB    
- มีหนวยความจําหลัก ( RAM ) ชนิด DDR4   หรือดีกวา  มีขนาด
ไมน้อยกวา  8  GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA   หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา  2  TB หรือ  ชนิด   Solid State Drive  ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา  240   GB จํานวน   1  หนวย
- มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (  Network Interface ) 
แบบ  10/100/1000  Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง
- มีชองเชื่อมตอ   ( Interface    )  แบบ  USB   2.0  หรือดีกวา
ไมน้อยกวา   3  ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา   19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย

-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑการจําแนกประเภทรายจาย
2) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม   2562  ประกาศ ณ วันที่  15
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  มีนาคม  2562
(กองคลัง)

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก  สําหรับงานประมวล
ผล  *ราคา  22,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
    -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา  4  แกน
หลัก (4  core )  จํานวน  1  หนวย 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
    1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ  Cache Memory    รวมใน
ระดับ  (Level  )  เดียวกันขนาดไมน้อยกวา   4  MB  ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา  2.2  GHz  และมี
หนวยประมวลผลด้านกราฟก (Graphics Processing Unit) ไม
น้อยกวา  10  แกน หรือ
    2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ  Cache Memory    รวมใน
ระดับ  (Level  )  เดียวกันขนาดไมน้อยกวา   6  MB  ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา  1.6  GHz  และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง   
    - มีหนวยความจําหลัก ( RAM ) ชนิด DDR4   หรือดี
กวา  ขนาดไมน้อยกวา  8  GB
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA   หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา  1  TB หรือ  ชนิด   Solid State Drive  ขนาดความ
จุไมน้อยกวา  120   GB จํานวน   1  หนวย
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา  1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา  12  นิ้ว
    - มีชองเชื่อมตอ   ( Interface    )  แบบ  USB   2.0  หรือดี
กวาไมน้อยกวา   3  ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (  Network Interface ) 
แบบ  10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง
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    - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา  Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)  และ Bluetooth
 -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑการจําแนกประเภทรายจาย
    2) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม   2562  ประกาศ ณ วันที่  15
  มีนาคม  2562
(กองคลัง)

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA จํานวน 2,500 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA   ราคา    2,500  บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา   800  VA  (480  Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา  15  นาที
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑการจําแนกประเภทรายจาย
2) ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม   2562  ประกาศ ณ วันที่  15
  มีนาคม  2562
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลผางามอื่นๆ  จํานวน  20,000  บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการณรงคป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

โครงการณรงคป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ตั้ง
ไว้  10,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 2360 ลงวันที่  2 พฤศจิกายน 2558
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  .....10
.....  หน้า  .....117......   )
(สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน  20,000  บาท  
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งไว้  20,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 3795
  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
 (สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  .....1
...........  หน้า  ......131.............   )
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานตและเทศกาลในปใหม

จํานวน 10,000 บาท

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานตและเทศกาลในปใหม ตั้งไว้  10,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ....9
......  หน้า  ....117.......   )
 (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้  10,000  บาท
-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใช้ในเกี่ยวกับดับ
เพลิงเชน หัวฉีดน้ําดับเพลิง ทอดูดน้ําดับเพลิง หัวกะโหลกเครื่อง
สูบน้ําดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง ข้อตอ ข้อแยก น้ํายาเคมีดับ
เพลิง และอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 08208.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,957,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,419,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,419,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,830,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน   จํานวน      1,830,000    บาท  
  1. เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้ง,ไว้  660,000
   บาท  
   1. ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา 
   2. ตําแหนงนักวิชาการศึกษา  
  2. เงินเดือนพนักงานครูสวนตําบล ตั้งไว้ 1,170,000  บาท เพื่อ
จายเป็นคาเงินเดือนของครูผู้ดูแลเด็ก (เงินกรมฯ อุดหนุน) 
   (1)  ครู คศ. 1     จํานวน  3  ตําแหนง
   (2)  ครู คศ. 2     จํานวน  1  ตําแหนง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (กองการศึกษา)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 105,000 บาท

เงินประจําตําแหนง    จํานวน   105,000 บาท 
  - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง   ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ตั้งไว้ 42,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะชํานาญการของครู คศ.2   ตั้ง
ไว้  63,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง   จํานวน   460,000  บาท 
  1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตําแหนง ตั้งไว้ 340,000
  บาท เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนของผู้ดูแลเด็ก (เงินกรมฯ อุดหนุน)
  2.  เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาเงินเดือนของผู้ชวยธุรการ (เงินรายได้ อบต.) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง    จํานวน  24,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ผู้ชวยธุรการ) ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจงตามภารกิจ (ผู้ชวย
ธุรการ)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,350,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 220,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น จํานวน  220,000 บาท  
      (1) คาประโยชนตอบแทนกรณีพิเศษให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทน
กรณีพิเศษให้แกพนักงานสวนตําบล, พนักงานครู อบต. (ครูผู้ดูแล
เด็ก) และพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก)  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
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 ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป

      (2) คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท  
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือดวนที่สุด กค 0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน 2560
 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

      (3) คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
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- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  5,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง   ตามภารกิจ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน   25,000 บาท  เพื่อจายเป็น
  -  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  25,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานครูสวนตําบล (ครูผู้ดูแล
เด็ก) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 1,020,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลผางาม

จํานวน 800,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลผางาม  ตั้งไว้  800,000  บาท เพื่อจายเป็นคา
จ้างเหมารถรับ – สงนักเรียน, คาจ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแตงกิ่ง
ไม้ พนยากําจัดแมลง คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างเหมาเดิน
สายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่ม
เติม ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว.7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 89,100 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  89,100 บาท เพื่อจาย
เป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล,พนักงานครู อบต. (ครูผู้ดูแล
เด็ก) และพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0809.4/ว 2674
  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(กองการศึกษา)
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 71,500 บาท

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 71,500 บาท เพื่อจาย
เป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวน
ตําบล,พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแล
เด็ก)  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 40,000 บาท

คาใช้จายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ตั้งไว้  40,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
 ของ พนักงานครู อบต. จํานวน 4 คน คนละ 10,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0809.4/ว 2674
  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม  ตั้งไว้ 20,000 บาท    เพื่อ
จายเป็น
 (1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ คอมพิวเตอร และทรัพยสินตางๆ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน  ไมเกิน 5,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
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ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  จํานวน 50,000 บาท  เพื่อจายเป็น
(1)  ประเภทวัสดุสํานักงาน      จํานวน     50,000      บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
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งาน ฯลฯ     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

คาวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 30,000 บาท  เพื่อจายเป็นเพื่อจาย
เป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
 3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
 4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
 (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
 -  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
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 (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
 - ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
 (3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 127,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 22,500 บาท

เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 22,500 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้  บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 3 ตู้ ตู้
ละ 7,500 บาท
- ขนาดไมน้อยกวา ความกว้าง  149 เซนติเมตร สูง 87.7
 เซนติเมตร 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
(กองการศึกษา)

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,900 บาท

เก้าอี้ทํางาน   จํานวน  2,900  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน  1  ตัวๆละ 2,900
 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1) เก้าอี้บุนวม มีพนักพิงหลัง
 2) ล้อเลื่อน ปรับระดับได้
 3) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
(กองการศึกษา)
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ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

ตู้เหล็ก 2 บาน   จํานวน 5,500 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน   จํานวน  1 ตู้
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้
แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
(กองการศึกษา)

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 3,500 บาท

โตะคอมพิวเตอร   จํานวน  3,500  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  จํานวน  1  ตัว ๆ
ละ 3,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1) มีถาดวางแป้นพิมพ (Keyboard) ที่สามารถสไลดเลื่อนเก็บได้
 2) มีชองสอดสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณอยางน้อย 1 ชอง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงาน
ประมาณ)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
(กองการศึกษา)
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พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จํานวน 16,000 บาท

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จํานวน 16,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว  พร้อมติด
ตั้ง จํานวน  8  ตัวๆ ละ 2,000  บาท  
- โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เป็นพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว  
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงาน
ประมาณ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดา (18
 หน้า/นาที) จํานวน   2,600   บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที) จํานวน  1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
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. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 12,900 บาท
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน   12,900   บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  3  เครื่องๆละ 4,300 บาท  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมน้อยกวา 20 หน้าตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมน้อยกวา 10 หน้าตอนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
(กองการศึกษา)

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,800 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  1  kVA    จํานวน   5,800   บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  
จํานวน  1  เครื่องๆละ 5,800 บาท  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ดังนี้
1) มีกําลังฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA  (600 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
(กองการศึกษา)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 56,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 จํานวน 56,000 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผา
งาม 1 ตั้งไว้ 56,000   บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
แนบมา) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....73
......หน้า....98......)
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนดงมะตื๋น ตามโครงการคายทักษะภาษาจีน จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนดงมะตื๋น ตามโครงการคายทักษะภาษา
จีน จํานวน 20,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....15
.....หน้า....120......)
(กองการศึกษา)

อุดหนุนโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ตามโครงการไลฟ์สไตล
สร้างนิสัยหางไกลยาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ตามโครงการไลฟ์สไตล
สร้างนิสัยหางไกลยาเสพติด จํานวน  20,000 บาท    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....22
......หน้า....121..)
(กองการศึกษา)
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบม ตามโครงการคายพัฒนาทักษะ
ชีวิตสูศตวรรษที่ 21

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบม ตามโครงการคายพัฒนา
ทักษะชีวิตสูศตวรรษที่ 21 จํานวน 20,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....20
......หน้า....121......)
(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,167,720 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,139,720 บาท

ค่าใช้สอย รวม 853,920 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กใน ศพด. 
ประจําป 2563

จํานวน 15,000 บาท

โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กใน ศพ
ด. ประจําป 2563 ตั้งไว้ 15,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. ๒๕๕๗
    2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
    3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....2
......หน้า....128......)
(กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําป 2563

จํานวน 15,000 บาท

โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําป 2563 ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. ๒๕๕๗
    2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
    3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....6
......หน้า....118......)
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 803,920 บาท

          3.1 คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 2-5 ป) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลผางาม ทั้ง 2
 แหง จํานวน 104 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน  509,600 บาท ประกอบด้วยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ผางาม 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 2 
    3.2 คาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ผางาม  (อายุ 2-5 ป)  จํานวน  104
  เป็นเงิน  176,800  บาท
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 (อายุ 2-5 ป) จํานวน 52
 คน คนละ 1,700 บาท  ตั้งไว้ 88,400 บาท 
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 2 (อายุ 2-5 ป) จํานวน 52
 คน คนละ 1,700 บาท ตั้งไว้  88,400 บาท
   3.3 คาหนังสือเรียน (อายุ 3-5 ป)  อัตราคนละ 200
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 บาท/ป  จํานวน 104 คน   เป็นเงิน 20,800  บาทประกอบด้วย
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 จํานวน 52  คน เป็น
เงิน 10,400  บาท
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 2 จํานวน 52  คน เป็น
เงิน 10,400  บาท
   3.4 คาอุปกรณการเรียน  (อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ 200
 บาท/ป  จํานวน 104 คน   เป็นเงิน 20,800  บาทประกอบด้วย
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 จํานวน 52  คน เป็น
เงิน 10,400  บาท
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 2 จํานวน 52  คน เป็น
เงิน 10,400  บาท
   3.5 คาเครื่องแบบนักเรียน  (อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ 300
 บาท/ป  จํานวน  104 คน   เป็นเงิน 31,200  บาท ประกอบ
ด้วย
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 จํานวน 52  คน เป็น
เงิน 15,600  บาท
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 2 จํานวน 52  คน เป็น
เงิน 15,600  บาท
   3.6 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ 430
 บาท/ป  จํานวน 104 คน   เป็นเงิน 44,720  บาท ประกอบด้วย
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 จํานวน 52  คน เป็น
เงิน 22,360  บาท
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 2 จํานวน 52  คน เป็น
เงิน 22,360  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0809.4/ว 2674
  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.7/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
 (กองการศึกษา)

โครงการอุ้ยสอนหลาน จํานวน 20,000 บาท

โครงการอุ้ยสอนหลาน  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการดําเนินงานโครงการอุ้ยสอนหลาน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. ๒๕๕๗
      2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
      3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....7
......หน้า....127......)
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 1,235,800 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 65,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน 65,000 บาท  เพื่อจายเป็น
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,170,800 บาท
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คาวัสดุ อาหารเสริม(นม)   จํานวน   1,170,799  บาท เพื่อจาย
เป็น
 (1) คาอาหารเสริม(นม)  สําหรับนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลผางาม จํานวนเด็กเล็ก 104
 คน จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเงิน  199,285
 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา)
  (2)  คาอาหารเสริม(นม)  สําหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5
 แหง จํานวนนักเรียน  507 คน จํานวน 260 วัน  อัตราคน
ละ 7.37  บาท เป็นเงิน  971,515 บาท  ประกอบด้วยโรงเรียน
บ้านป่าบง , โรงเรียนบ้านรองห้า , โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยาม
วิทยา , โรงเรียนบ้านทุงยั้งหัวฝายวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองบัว
ผาบม 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 (กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

คาไฟฟ้า จํานวน  30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเกี่ยวกับคา
ไฟฟ้า สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ผางาม ตั้งจายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จํานวน 20,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต, เว็บไซต ฯลฯ สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลผางาม 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,028,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,028,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนให้แกโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 
อ.1 – ป.6

จํานวน 2,028,000 บาท

อุดหนุนให้แกโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ชั้น อ.1 – ป.6  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลผา
งาม จํานวน 5 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน เพื่อจายเป็นคาอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน ดังนี้
        1. โรงเรียนบ้านป่าบง จํานวน 85 คน อัตรามื้อละ 20 บาท
ตอคน จํานวน 200 วัน รวม 340,000 บาท
 2. โรงเรียนบ้านรองห้า จํานวน 30 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน รวม 120,000 บาท
 3. โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา จํานวน 100 คน อัตรามื้อ
ละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน รวม 400,000 บาท
 4. โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบม จํานวน 125 คน อัตรามื้อละ 20
 บาทตอคน จํานวน 200 วัน รวม 500,000 บาท
 5. โรงเรียนบ้านทุงยั้งหัวฝายวิทยา จํานวน 167 คน อัตรามื้อ
ละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน รวม 668,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันที่  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....12
......หน้า....119......)
(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 597,630 บาท

งบดําเนินงาน รวม 293,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 283,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการผาตัด – ทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมว ประจําปงบ
ประมาณ 2563

จํานวน 10,000 บาท

โครงการผาตัด – ทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมว ประจําปงบ
ประมาณ 2563 ตั้งไว้  10,000  บาท
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่  12 มกราคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่  10 เมษายน 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  .........3
.......  หน้า  .....122......   )
(สํานักงานปลัด)
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โครงการพนหมอกควันประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 120,000 บาท

โครงการพนหมอกควันประจําปงบประมาณ 2563  ตั้ง
ไว้  120,000  บาท
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่  12 มกราคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่  10 เมษายน 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  .......4
.........  หน้า  .....122......   )
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 6/8/2563  12:35:15 หน้า : 92/160



โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 50,000 บาท

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรือน  ตั้งไว้ 50,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
5) กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73
 ลงวันที่ 16  มกราคม 2561 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ........1
........  หน้า  ........114....   )
(สํานักงานปลัด)
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โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลผางาม จํานวน 20,000 บาท

โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลผา
งาม  ตั้งไว้  20,000  บาท
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ......1
..........  หน้า  .....131......   )
(สํานักงานปลัด)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 83,000 บาท

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  ตั้งไว้  83,000  บาท
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่  12 มกราคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่  10 เมษายน 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..........2
......  หน้า  ......122......   )
(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

วัสดุวิยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน    10,000       บาท
-เพื่อจายเป็นคาซื้อน้ํายาเคมีพนหมอกควันกําจัดยุง   น้ํายากําจัด
เชื้อไข้หวัดนก ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

(สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 4,630 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,630 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอล จํานวน 550 บาท

เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอล จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 550  บาท
คุณสมบัติ
ตัวเครื่องทําจากกระจกนิรภัย ดีไซนสวย พรีเมี่ยมหรูหรา หน้า
จอแสดงผลชัดเจน มีจุดทศนิยมรับรองน้ําหนักได้มากพก
พา เคลื่อนย้ายได้สะดวก
สามารถวัดอุณหภูมิได้ใช้งานได้หลากหลาย 2 หนวยวัดที่ใช้
ได้:ปอนดกิโลกรัมน้ําหนักสูงสุด 400lb / 180kg
-รองรับน้ําหนักตั้งแต 0.1-180 kg
- ความละเอียด: 0.1Kg
-แสดงผลหน้าจอLCD มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืด 
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด: ถานAAA 2ก้อน
วิธีใช้งาน
- เปดการใช้งานด้วยการขึ้นไปชั่ง จากนั้น จะมีเลขขึ้นมา รอจนขึ้น
เป็น0.0 เพื่อเป็นการรีเซตเครื่อง 
-จากนั้นขึ้นไปชั่งใหม แล้วอานคาเมื่อตัวเลขกระพริบ
-ตัวเลขจะกระพริบอยู 10 วินาที แล้วจะดับไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข
 (สํานักงานปลัด)
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เครื่องวัดความดัน AEONMED จํานวน 2,290 บาท

เครื่องวัดความดัน AEONMED รุน B01  จํานวน  1 เครื่อง ๆ
 ละ 2,290  บาท
คุณสมบัติ
- แถบบอกระดับความดันโลหิต
- สัญลักษณแสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิต
- สัญลักษณแสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ
- บันทึกได้90หนวยความจํา พร้อมวันที่และเวลา
- ตั้งคาการใช้งานได2้ user
- ใช้แบตเตอรี่ 3Ax 4 
-ใช้อะแดปเตอรไฟบ้าน
- ความเที่ยงตรง ความดัน +/- 3มม.ปรอท ชีพจร +/- 5%
- หน้าจอใหญ อานคาได้งาย
- ใช้งานสะดวก งายยิ่งขึ้นด้วยปุ่มสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
- มีระบบปดอัตโนมัติ เมื่อไมใช้งาน
- น้ําหนักเครื่องเบาเพียง 250 กรัม (ไมรวมถาน)
- ขนาดผ้าพันแขน .(ผ้าพันแขนขนาดกลาง เส้นรอบวงแขน 22-40
ซม.)
เงื่อนไขการรับประกัน
- รับประกันศูนย 3 ป
-เครื่องเสีย มีปัญหาเปลี่ยนได้ภายใน1ป 
-cuffเสีย มีปัญหาเปลี่ยนได้ภายใน1ป 
TDP.SUPPLIER หวงใยใสใจ ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง. TEL:091-
8598424 ฐากูร Sales mamager
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข
 (สํานักงานปลัด)
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เครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือด จํานวน 1,790 บาท

เครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจรและปริมาณออกซิเจนใน
เลือด จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 1,790  บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
     -วัดออกซิเจนในเลือด (SpO2%) คาความแมนยํา  70 –
 99%  70 – 99% +- 3%
     -อัตราการเต้นของชีพจร (PR) คาความแมนยํา 30 –
 235 bpm 30 – 99 bpm +- 2bpm
100 – 235 bpm + 2%
      -จอแสดงผล LED
      -การแสดงผล ปริมาณออกซิเจนในเลือด, อัตราการเต้นของ
ชีพจร, กราฟอัตราการเต้นของชีพจร
      -ขนาดเครื่อง ก 33.2 x ย 58xส 37 มม.
      -น้ําหนักเครื่อง 50 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
      -แบตเตอรี่ที่ใช้ ถานอัลคาไลน 1.5 v ขนาด AAA 2ก้อน ใช้
งานตอเนื่อง 30 ซม. ปดเครื่องอัตโนมัติภายใน 8 วินาทีเมื่อไมใช้
งาน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
สาธารณสุข
 (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านรองห้า จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านรองห้า  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านเนินสยาม จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านเนินสยาม  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านรองเจริญ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านรองเจริญ  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านป่าบงใต้ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านป่าบงใต้  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 13 บ้านทุงยั้งใหม จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 13 บ้านทุงยั้งใหม  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 14 บ้านป่าบงเหนือ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 14 บ้านป่าบงเหนือ  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 15 บ้านดงมะตื๋นใหม จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 15 บ้านดงมะตื๋นใหม  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านทุงยั้ง จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านทุงยั้ง  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านหัวฝาย จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านหัวฝาย  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านสันง้อนไถ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านสันง้อนไถ  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านป่าบง จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านป่าบง  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านรองคือ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านรองคือ  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านดงมะตื่น จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านดงมะตื่น  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านสันง้อนไถ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านสันง้อนไถ  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านผางาม จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านผางาม  ตั้ง
ไว้   20,000  บาท   ตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข เชน สมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุ  อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ  มีโครงการดัง
นี้  
1. โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  ตั้งไว้  6,500 บาท
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตั้งไว้  6,500 บาท
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  7,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. หนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ ราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
3. สงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00200
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาสาธารณสุข (00221)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ..6,8,9
..  หน้า  ...122-123..   )
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,460,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,690,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,690,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,377,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน      จํานวน  1,377,000         บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  5
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 1,377,000 บาท  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  12  อัตรา  โดย
จายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
    (1) ผู้อํานวยการกองชาง     จํานวน  1  อัตรา
    (2) นายชางโยธาอาวุโส     จํานวน  1  อัตรา
    (3) นายชางโยธา      จํานวน  1  อัตรา
    (4) นายชางสํารวจ             จํานวน  1  อัตรา
    (5) เจ้าพนักงานธุรการ     จํานวน  1  อัตรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เนื่องจากไมถือวาเป็นโครงการ
พัฒนา และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
    2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535 
    3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ
.ศ.2559
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 6/8/2563  12:35:16 หน้า : 113/160



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 114,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 114,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)   
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535 
    3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวน
ท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 28  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548       
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง (220300) ตั้งไว้  42,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
    2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ
. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
    2544
    4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
    2535
    5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและ ลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
    6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ    บริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
    7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ จายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 133,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  133,200  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาจ้างพนักงานตามภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวยชาง
โยธา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกา ดังนี้
  1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ
.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  24,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) 
ตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
    1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,668,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 438,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 326,000 บาท

    1.1คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานกอสร้าง ฯลฯ  ตั้งไว้  200,000
  บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหาร
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ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) เป็นไปตามระเบียบ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1) ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลผางาม ลงวัน
ที่  16  ตุลาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
        2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
        3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
    1.2 คาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  (310100)  ตั้งไว้  126,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ให้แกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)   เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี    ลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวน
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557     เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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 กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  หลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
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    4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29  ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด ประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป  
(กองชาง)   

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

คาเชาบ้าน      ตั้งไว้ จํานวน    72,000   บาท
- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  40,000  บาท  เพื่อจายเป็น
เงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดัง
นี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาตาง ๆ จํานวน 160,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาตาง ๆ  ฯลฯ  ตั้ง
ไว้  160,000  บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
        1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
        2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
        3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)

คาตอบแทนงานจ้างออกแบบ ควบคุมงานกอสร้างและวิศวกรรับรอง
แบบ ฯลฯ

จํานวน 300,000 บาท

คาตอบแทนงานจ้างออกแบบ ควบคุมงานกอสร้างและวิศวกร
รับรองแบบ ฯลฯ  ตั้งไว้  300,000  บาท  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ) เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    2)หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  40,000  บาท เพื่อ
จายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มถึง
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2559 
(กองชาง)

คาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบ้าน ในเขตองคการ
บริหารสวน
ตําบลผางาม

จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบ้าน ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลผางาม  ตั้งไว้  50,000  บาท เพื่อจาย
เป็นคาตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบ้าน ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลผางาม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  และเป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
        1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
        2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
        3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ  รายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค      
        4) มาตรฐานตัวชี้วัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด
(กองชาง)
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้  100,000 บาท  เพื่อ
จายเป็น
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง ฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับ
ที่ 3  พ.ศ. 2559 
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 6/8/2563  12:35:16 หน้า : 122/160



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว้  400,000
  บาท  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ฯลฯ  ที่อยู
ในสวนรับผิดชอบของกองชาง   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
    1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
    2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556   เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ ราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9      มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค    
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

วัสดุสํานักงาน     ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ  มีอายุการใช้งาน
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ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
  1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  
  2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
  3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
    (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน           
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
    (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     และเป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภท รายจายตามงบประมาณ
        2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลง
วันที่  19  มีนาคม  2561
        3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่  24  มกราคม  2561
(กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       ตั้งไว้  50,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
    3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
        (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
        (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
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ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
        (3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

วัสดุกอสร้าง      ตั้งไว้  50,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
    3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้นโดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ  ดังนี้  
        (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้
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งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
        (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ    
        (3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
        2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว้  50,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้

วันที่พิมพ : 6/8/2563  12:35:16 หน้า : 127/160



  1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
        2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวยหรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
        3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
        4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น   โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้  
            (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน        
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
            (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
            (3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
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อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
        2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
        3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
        4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลง
วันที่  19  มีนาคม  2561
        5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่  24  มกราคม  25
61
(กงอชาง)

งบลงทุน รวม 102,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,000 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องสวานแทนเจาะคอนกรีต จํานวน 85,000 บาท
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เครื่องสวานแทนเจาะคอนกรีต  จํานวน 1 เครื่อง  จํานวน
เงิน  85,000  บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
มีคุณลักษณะ
 1. ขับเคลื่อนการทํางานด้วยเครื่องยนตเบนซินขนาดกําลังไมน้อย
กวา ๕.๕ แรงม้า
 2. มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ํา สําหรับหลอเย็นในขณะทํา
งานหมุนเจาะติดตั้งมาพร้อม กับตัวเครื่อง
 3. ความจุของถังน้ําหลอเย็นไมน้อยกวา ๓๕ ลิตร
 4. สามารถเจาะเก็บตัวอยางขนาดเส้นผาศูนยกลางได้ตั้งแต ๑ 
ถึง ๘ นิ้ว หรือมากกวา
 5. สามารถเจาะตัวอยางได้ทั้งผิวคอนกรีตและแอสฟัลทติก
คอนกรีต 
กระบอกเจาะ ( Diamond Bit ) สําหรับเจาะเก็บตัวอยางขนาด
เส้นผาศูนยกลาง ๔ นิ้ว 
  1. ฟันของกระบอกเจาะทําจากโลหะผสมเพชร สําหรับงานเจาะ
หรือดีกวา
  2. โครงสร้างของกระบอกเจาะทําจากวัสดุเหล็กหรือดีกวา
  3. สามารถเจาะให้ลึกไมน้อยกวา 20 ซม.
โดยมีลักษณะพื้นฐาน
- ตามราคาในท้องถิ่นซึ่งเป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 143 ลําดับ
ที่ 23
(กองชาง)
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รอก  ขนาด  5  ตัน จํานวน 17,000 บาท

รอก  ขนาด  5  ตัน  จํานวน  1  ชุด     จํานวนเงิน  17,000
  บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
มีคุณลักษณะ
-เป็นรอกแมแรงเปดแขวนซักด้วยมือ
-มีขอเกาะด้านบน 1 ตัวขอเกียวยกน้ําหนักด้านลาง  1  ตัว
-ใช้โซเป็นตัวยกน้ําหนัก
-ใช้เฟืองเกียรทดเป็นตัวเพิ่มกําลังยก
-ใช้โซเป็นตัวซักหมุนเฟืองเกียรยกให้รอกทํางาน
-ขนาดกําหนดเป็นขนาดน้ําหนักขั้นต่ําที่ยกได้โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 143 ลําดับ
ที่ 24
(กองชาง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,574,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,574,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,574,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ ขยายถนนสายกลางบ้าน บ้านทุงยั้งใหม หมู 13 จํานวน 300,000 บาท

โครงการ ขยายถนนสายกลางบ้าน บ้านทุงยั้งใหม หมู 13
                                    จํานวน 300,000 บาท
ขนาดกว้าง  1.00  เมตร  ยาว  395.00 เมตร  หนา  0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  395.00 ตารางเมตร  ราย
ละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กําหนดพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย  จํานวน 2 จุด
     จุดที่ 1 ด้าน  Lt  ขนาดกว้าง 1.00 เมตร. ยาว 270.00
 เมตร. จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 140 
     นายยอด  สุปน  ละติจูด (N)  19? 54' 33.35"น
 ลองจิจูด (E)  100? 4' 35.35"ตะวันออก จุดสิ้นสุด
     โครงการ   ด้าน Lt  บ้านเลขที่ 50 นายผล  นวน
ชัย (N)  19? 54' 4.36"น ลองจิจูด (E)  100?  4' 34.86"ตะวัน
ออก 
     จุดที่  2  ด้าน Rt  ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 125.00 ม. จุด
เริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่  11 นางหนุย มิโอ
ลา ละติจูด (N)  19? 54' 4.46"น ลองจิจูด (E)   100? 4' 34.86
"ตะวันออก  จุดสิ้นสุดโครงการ  ด้าน  Rt   ทางขึ้นวัดทุงยั้ง
ใหม ละติจูด (N)  19? 54' 36.94"น ลองจิจูด (E)  100? 4' 35.25
"  ตะวันออก ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) 
หน้า ๘๑ ลําดับที่ ๒๑๒
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านรองคือ หมู 6 จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านรองคือ หมู 6
  จํานวน 300,000 บาท
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  127.00 เมตร.  หนา  0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  508.00 ตาราง
เมตร  ชนิดมีไหลทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผา
งาม กําหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  จุดเริ่มต้นและจุด
สิ้นสุดโครงการ  ที่ดิน นายสมบรูณ  นัน
ตัง ละติจูด(N)  19? 50' 27.90"น ลองจิจูด (E)  100? 2' 18.91
"ตะวันออก ละติจูด (N)  19? 50' 24.12"น
 ลองจิจูด (E)  100? 2' 17.50"ตะวันออก ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-256) หน้า 75 ลําดับที่ 176 
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยอางเก็บน้ําห้วยฮ้อม บ้านหัวฝาย 
หมู 3

จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยอางเก็บน้ําห้วยฮ้อม บ้านหัว
ฝาย หมู 3              จํานวน 300,000 บาท
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  127.00 เมตร.หนา  0.15
 เมตร     หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  508.00 ตาราง
เมตร. ชนิดมีไหลทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผา
งาม กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายจุดเริ่มต้น
โครงการ  บ้านเลขที่ 85 นายสมพงษ  หอม
นาน ละติจูด (N)  19? 55' 14.07"น ลองจิจูด (E)  100? 7' 36.75
"ตะวันออก  จุดสิ้นสุดโครงการ  ที่ดิน นายบุญปั๋น  จักรเคี่ยน
  ละติจูด (N)  19? 53' 4.32"น ลองจิจูด (E)  100? 4' 25.55
"ตะวันออก  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 87
 ลําดับที่ 256
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดงมะตื๋นใหม หมู 15 จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดงมะตื๋นใหม หมู 15
                                  จํานวน 300,000 บาท
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 508.00 เมตร ชนิดมีไหลทาง ราย
ละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้นโครงการ  บ้านเลขที่ 34 นายอิน
สอน นันตะรัตน ละติจูด(N) 19" 53'02.30"น
  ลองจิจูด(E)100" 2' 30.00"ตะวันออก จุดสิ้นสุดโครงการ บ้าน
เลขที่ 33 นายยง เกาะไคร้ ละติจูด(N) 19" 55' 5.29"น
 ลองจิจูด(E) 100" 2' 51.32"ตะวันออก ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) หน้า 87 ลําดับที่ 251
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านเนินสยาม หมู 10 จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านเนินสยาม หมู 10
 จํานวน 300,000 
 บาท  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  127.00 เมตร.  หนา  0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  508.00 ตาราง
เมตร ชนิดมีไหลทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผา
งาม กําหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  จํานวน 2 จุด
      จุดที่  1  ซอยหลังสหกรณ  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 87.00
 ม. จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 180  
      นายเจริญ  ทวีทรัพย   ละติจูด (N)  19? 54' 32.22"น
 ลองจิจูด (E)  100? 3' 2.29"ตะวันออก 
      จุดสิ้นสุดโครงการ  บ้านเลขที่ 189 นางผัด  ไชย
วรรณ  ละติจูด (N)  19? 54' 30.83"น
 ลองจิจูด (E)  100? 3' 2.84"ตะวันออก ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) หน้า ๘๗ ลําดับที่ ๒๕๕
      จุดที่  2  ซอย 2  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00
 เมตร บ้านเลขที่ 152 นางคํามี  ถุงแก้วหงห
ละติจูด (N)  19? 54' 56.15"น ลองจิจูด (E)   100? 3' 41.31
"ตะวันออก  จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 183 นายสมัย  จันทร
พัน    ละติจูด (N)  19? 54' 56.35"น ลองจิจูด (E)  100? 
3' 44.08"ตะวันออก  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ ) หน้า ๗๖ ลําดับที่ ๑๘๔
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านสันง้อนไถ หมู 4 จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านสันง้อนไถ หมู 4
   จํานวน 300,000 บาท
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  127.00 เมตร.  หนา  0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  508.00 ตาราง
เมตร ชนิดไมมีไหลทาง รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผา
งาม กําหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  จํานวน 2 จุด
     จุดที่ 1 ซอย 5 กว้าง 4.00 เมตร. ยาว 30 เมตร จุดเริ่มต้น
โครงการ.บ้านเลขที่ 33 นางคํา  ตอม
ใจ   ละติจูด (N)  19? 51' 13.07"น ลองจิจูด (E)  100? 0'52.56
"ตะวันออก จุดสิ้นสุดโครงการ  บ้านเลขที่ 35  นางจันทร  อิ่น
แก้ว  ละติจูด (N)  19? 5' 12.07"น
 ลองจิจูด (E)  100? 0' 52.57"
ตะวันออก  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 49
 ลําดับที่ 17
     จุดที่ 2  ซอย 4/5 กว้าง 4.00 เมตร. ยาว 97.00 เมตร. จุด
เริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 18/2 นายมงคล  ตอม
ใจ  ละติจูด (N)  19? 5' 19.42"น ลองจิจูด (E)  100? 0' 54.72
"ตะวันออก  จุดสิ้นสุด โครงการ ศาลพอ
บ้าน  ละติจูด (N)  19? 51' 23.42"น
 ลองจิจูด (E)  100? 0' 54.78"ตะวันออก 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )  หน้า 71 ลําดับที่ 149
(กองชาง)

โครงการกอสร้างทอเหลี่ยมลําน้ําห้วยบง บ้านป่าบงเหนือ หมู 14 จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสร้างทอเหลี่ยมลําน้ําห้วยบง บ้านป่าบงเหนือ หมู 14
                     จํานวน 300,000 บาท
ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  ยาว  5.00 เมตร  สูง 1.80 เมตร  ตาม
แบบ GC - 4-701/43 สํานักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิ
การ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
.2561-2565 ) หน้า86 ลําดับที่ 247
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปด  บ้านป่าบง หมู 5 จํานวน 274,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปด  บ้านป่า
บง หมู 5                 จํานวน  274,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กําหนดพร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย จํานวน 2 จุด  
     จุดที่ 1 ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ลึก  0.40 - 0.60
 เมตร  ยาว  146.00 เมตร. หนา  0.10 เมตร
     จุดเริ่มต้นโครงการ  บ้านเลขที่ 108 นางสม ทาเอ้ย
 ละติจูด (N)  19? 51' 19.84"น ลองจิจูด  (E)  100? 2' 20.13
"ตะวันออก  จุดสิ้นสุดโครงการ  บ้านเลขที่ ๑๒๖ นางพัชรี กันทะ
วงค  ละติจูด (N)  19?51'15.23"น ลองจิจูด (E)  100? 2'19.11
"ตะวันออก  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256
) หน้า ๕๐ ลําดับที่ ๒๐
     จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.45 เมตร ลึก ๐.๓๐ 
เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร  จุดเริ่มโครงการ ซอย ๔ บ้านเลขที่ 19
 นางคัชรินทราภร บรรดิ ละติจูด (N) ๑๙? ๕๑' ๑๕.๕๙"น
 ลองจิจูด (E) ๑๐๐? ๒' ๒๓.๑๗"ตะวันออก
       จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 83 นางอําพร ธรรม
สอน ลองจิจูด (N) ๑๙? ๕๑' ๑๔.๔๖"น
 ลองจิจูด (E)  ๑๐๐? ๒' ๒๖.๑๐ตะวันออก ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๐ ลําดับที่ ๒๑
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปด บ้านดงมะตื๋น หมู 
7

จํานวน 98,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปด บ้านดง
มะตื๋น หมู 7                 จํานวน 98,000 บาท
ขนาดกว้าง  0.35 เมตร ลึก 0.50 - 0.90 เมตร  ยาว 74.00
 เมตร.หนา 0.10 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผา
งาม กําหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  จุดเริ่มต้น
โครงการ  บ้านเลขที่ 85 นายแก้วมา  ปาเมือง
มูล   ละติจูด (N)  19? 54' 58.68"น
 ลองจิจูด (E)  100? 02' 26.41."ตะวันออก  จุดสิ้นสุด
โครงการ  ซอย 5 หน้าโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยาม
วิทยา     ละติจูด (N)  19? 54' 56.85"น
 ลองจิจูด (E)  100? 02' 24.79"ตะวันออก ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565 ) หน้า 61 ลําดับที่ 88
(กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปด บ้านป่าบงใต้ หมู 
12

จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปด บ้านป่าบง
ใต้ หมู 12              จํานวน 300,000 บาท
ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ลึก   0.60 เมตร. ยาว  204.00
 เมตร. หนา  0.10 เมตร   รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผา
งาม กําหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  จุดเริ่มต้น
โครงการ  ทางเข้าโรงเรียนดอนศิลาผางาม
วิทยาคม ละติจูด (N)  19? 50' 41.67"น
 ลองจิจูด (E)  100? 2' 18.94"ตะวันออกจุดสิ้นสุดโครงการ  หน้า
วัดป่าบงใต้  ละติจูด (N)  19? 50' 46.32"น
 ลองจิจูด (E)  100? 2' 23.86"ตะวันออก ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า85 ลําดับที่ 242
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงตอเติมระบบประปา บ้านดงมะตื๋น หมู 7 จํานวน 202,000 บาท

โครงการปรับปรุงตอเติมระบบประปา บ้านดงมะตื๋น หมู 7
                             จํานวน 202,000 บาท
วางทอ PE (PN4) 2 นิ้ว  ความยาว 1,200.00  เมตร. และกอ
สร้างระบบกรองน้ําทอ คสล. ? 1.20 เมตร. สูง 5.00 เมตร. ราย
ละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กําหนดพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น               ( พ.ศ.2561-2565
 ) หน้า 76 ลําดับที่ 178
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงตอเติมระบบประปา บ้านผางาม หมู 9 จํานวน 300,000 บาท

โครงการปรับปรุงตอเติมระบบประปา บ้านผางาม หมู 9
                                จํานวน 300,000 บาท
วางทอ PE (PN6) 3 นิ้ว  ความยาว 1,100.00  เมตร.รายละเอียด
ปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กําหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้า 77 ลําดับที่ 189
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงตอเติมระบบประปา บ้านหนองบัว หมู 8 จํานวน 300,000 บาท

โครงการปรับปรุงตอเติมระบบประปา บ้านหนองบัว หมู 8
                             จํานวน 300,000 บาท
วางทอ PE (PN6) 3 นิ้ว  ความยาว 115.00
  เมตร.และ ทอ PE (PN6) 2 นิ้ว ความยาว 2,008.00 เมตร ราย
ละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กําหนดพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) หน้า 85
 ลําดับที่ 238
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการครอบครัวตามรอยพอ ใช้ชีวิตอยางพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

โครงการครอบครัวตามรอยพอ ใช้ชีวิตอยางพอเพียง ตั้ง
ไว้  50,000  บาท  
เพื่อสงเสริมสนับสุนครอบครัวที่แนวชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง และตามแนวทางพระราชดําริ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73
 ลงวันที่ 16  มกราคม 2561 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  .....1
......... หน้า    ....124....     )
(สํานักงานปลัด)
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  ตั้งไว้  10,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  .....8
.... หน้า    ..127...     )
(สํานักงานปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุมสตรี ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสในเขต
พื้นที่ตําบลผางาม

จํานวน 15,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุมสตรี ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสใน
เขตพื้นที่ตําบลผางาม  ตั้งไว้  15,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2
  หน้า 124  )
(สํานักงานปลัด)
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี,ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส
และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตําบลผางาม

จํานวน 20,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี,ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อ
เอดสและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตําบลผางาม    ตั้งไว้  20,000
  บาท
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  6
  หน้า    124  )
(สํานักงานปลัด)

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้  20,000
  บาท 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
  พฤษภาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  5
  หน้า  124 )

(สํานักงานปลัด)
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

จํานวน 15,000 บาท

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนตั้งไว้ 15,000 บาท ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2
  หน้า  132  )
(สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมในงานวันสําคัญของชาติ และกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย โครงการจัดกิจกรรมใน
งานวันสําคัญของชาติ และกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นจํานวน
เงิน  50,000  บาท
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  12
  หน้า 127   )
 (สํานักงานปลัด)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอําเภอ จํานวน 25,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอําเภอ  ตั้งไว้  25,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8
 หน้า 125  )
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

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

โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจําป 2563 จํานวน 30,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจําป 2563 ตั้งไว้  30,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฯ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....10
......หน้า.....127.....)
(กองการศึกษา)
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กผางามเกมส ครั้งที่ 13  
ประจําปงบประมาณ 2563

จํานวน 20,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กผางามเกมส ครั้งที่ 13
  ประจําปงบประมาณ 2563 ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่...2
.......หน้า.....126.....)
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลผางาม ประจําปงบ
ประมาณ 2563

จํานวน 100,000 บาท

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลผางาม ประจําปงบ
ประมาณ 2563 ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จาย   ใน
การดําเนินงานโครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลผางาม
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....1
......หน้า....126......)
(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 145,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,100 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,100 บาท

คาใช้จายในงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา ตั้งไว้ 10,100 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวัน
สําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคํา
สั่งของอําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่ 
ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนชวงปดภาคเรียน 
ประจําป 2563

จํานวน 20,000 บาท

โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนชวงปดภาค
เรียน ประจําป 2563 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการดําเนินงานโครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนชวงปดภาคเรียน 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. ๒๕๕๗
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่......2
....หน้า..118........)
(กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตําบลผางาม ประจําป 2563

จํานวน 30,000 บาท

โครงการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบลผางาม ประจําป 2563 ตั้งไว้  30,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบล
ผางาม
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก    องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. ๒๕๕๗
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....9
......หน้า....127......)
(กองการศึกษา)
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โครงการสืบสานประเพณีแปดเป็ง ประจําป 2563 จํานวน 30,000 บาท

โครงการสืบสานประเพณีแปดเป็ง ประจําป 2563  ตั้งไว้ 30,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสืบสาน
ประเพณีแปดเป็ง 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. ๒๕๕๗
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่.....4
.....หน้า...126.......)
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุงยั้งหัวฝายวิทยา ตามโครงการอนุรักษฟื้นฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุงยั้งหัวฝายวิทยา ตามโครงการอนุรักษ
ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ท้องถิ่น จํานวน 20,000
 บาท
 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....16
......หน้า....120......)
(กองการศึกษา)
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าบง ตามโครงการสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าบง ตามโครงการสงเสริมภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น จํานวน 20,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....17
......หน้า....120......)
(กองการศึกษา)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านรองห้า  ตามโครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม

จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านรองห้า  ตามโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จํานวน 15,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....19
......หน้า....121......)
(กองการศึกษา)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 1,020,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว ประจําป 2563 จํานวน 20,000 บาท

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว ประจําป 2563 ตั้งไว้ 20,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
การทองเที่ยว ประจําป 2563 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว (00264)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. ๒๕๕๗
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่....5
......หน้า....113......)
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวสระเก็บน้ําจําป่าเหี้ย บ้านดงมะตื๋น 
หมู 7

จํานวน 1,000,000 บาท

โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวสระเก็บน้ําจําป่าเหี้ย บ้านดง
มะตื๋น หมู 7   จํานวน 1,000,000 บาท
    -ป้ายเฉลิมพระเกียรติ  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร สูง 1.20
 เมตร  
    -ทางเดินออกกําลังกาย  ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร ยาว 255 เมตร 
    -ห้องน้ํา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 3.00
 เมตร 
    -บันได  ราวบันไดเหล็ก และราวรอบอาง 
    -ต้นรวงผึ้งและต้นไม้ตามท้องถิ่น  
รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวางแผนและสงเสริมการ
ทองเที่ยว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
 ) หน้า 113 ลําดับที่ 7
(กองชาง)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 845,000 บาท

งบลงทุน รวม 845,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 845,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านทุงยั้ง หมู 2 จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านทุงยั้ง หมู 2
                  จํานวน      300,000 บาท
ขนาดกว้าง 8.10 เมตร ยาว 19.10 เมตร หนา 0.10 เมตร และ
ขนาดกว้าง 22.50 เมตร ยาว 30.25   เมตร หนา 0.10 เมตร ราย
ละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางามกําหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 97 ลําดับที่ 65
(กองชาง)

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงคประจําหมูบ้าน บ้านรองเจริญ 
หมู 11

จํานวน 238,000 บาท

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงคประจําหมูบ้าน บ้านรอง
เจริญ หมู 11         จํานวน 238,000 บาท
ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  12.00 เมตร  สูง 3.50 เมตร  ราย
ละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กําหนดพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96  ลําดับที่ 62
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงคประจําหมูบ้าน บ้านรองห้า 
หมู 1

จํานวน 307,000 บาท

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงคประจําหมูบ้าน บ้านรอง
ห้า หมู 1              จํานวน 307,000 บาท
ขนาดกว้าง 8.00  เมตร  ยาว  12.00 เมตร  สูง 3.50 เมตร  ราย
ละเอียดปรากฏตามแบบ อบต ผางาม กําหนดพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 94 ลําดับที่ 46
(กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท

โครงการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม ตั้งไว้ 15,000  บาท   
 ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร
  - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
2) กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73
 ลงวันที่ 16  มกราคม 2561 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2
  หน้า  115   )
(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

วัสดุการเกษตร   ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชนไม้ดอก ไม้ประดับ พันธ
พืช กระถางต้นไม้ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช สัตว อุปกรณ
การเกษตร และอื่นๆ ตามความจําเป็นของงานเกษตร เพื่อ ปรับ
ปรุงภูมิทัศนขององคการบริหารสวนตําบลผางาม และสถานที่
อื่นๆ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร 
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 08208.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561
(สํานักงานปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ “รักน้ํา” รักป่า รักแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

โครงการ “รักน้ํา” รักป่า รักแผนดิน  ตั้งไว้ 20,000  บาท
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
2) กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73
 ลงวันที่ 16  มกราคม 2561 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3
  หน้า  115  )
(สํานักงานปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,187,640 บาท

งบกลาง รวม 20,187,640 บาท
งบกลาง รวม 20,187,640 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้   100,000     บาท
เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง  (00411)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เงินสมทบกองทุนทดแทน  ตั้งไว้  5,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง
โดยประมาณทั้งป สําหรับเงินสมทบประจําป 2561 คํานวณจาก
คาจ้างตั้งแตวันที่มีหน้าที่จายเงินสมทบ (วันที่ 9-31
 ธันวาคม 2561) และเงินสมทบประจําป 2563 (วันที่ 1
 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 บังคับใช้พระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม
2557 เรื่อง การจายเบี่้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,500,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   เป็นเงิน   14,500,000   บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง  (00411
)  ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ......3
......  หน้า  .....133........   )

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,300,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้พิการ   เป็นเงิน   4,300,000  บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง  (00411
)  ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ......4
......  หน้า  .....133........   )

วันที่พิมพ : 6/8/2563  12:35:16 หน้า : 159/160



เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 80,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส   เป็นเงิน   80,000   บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง  (00411
)  ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  .....5
..........  หน้า  .....133........   )

สํารองจาย จํานวน 677,640 บาท

เงินสํารองจายตั้งไว้ 677,640 บาท  เพื่อจายในกรณีที่จําเป็น และ
คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง  (00411)  

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช) จํานวน 250,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช) 
ตั้งไว้ 250,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบ
กลาง  (00411) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ......1
..........  หน้า  .....133........   )

เงินสมทบเพื่อสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เงินสมทบเพื่อสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้ง
ไว้  10,000  บาท  
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง  (00411)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  ......2
..........  หน้า  .....133........   )

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 265,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)  
ตั้งไว้  265,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)             ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง  (00411)  ) 
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