
รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

เงินเดอืนนายก/รองนายก (5210100) 514,080 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกและรองนายก ดงัน้ี

  1) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล เดอืนละ 20,400 บาท       

       จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 244,800 บาท

  2) รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน 2 คน            

        เดอืนละ 11,220 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ            

        269,280 บาท

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไป 

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ

คา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รองนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รอง

ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2557

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (5210200) 42,120 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก/รองนายก

องค์การบรหิารสว่นต าบล  ดงัน้ี

  1) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล เดอืนละ 1,750 บาท        

       จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 21,000 บาท

  2)รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน 2 คน เดอืนละ 

       880 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ21,120 บาท

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไป 

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ

คา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รองนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รอง

ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2557

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบบุคลากร (52000000) 9,260,520 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) (52100000) 3,435,120 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 55,100,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110)

งานบริหารทัว่ไป (00111) 14,370,920 บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น
อ าเภอ จอมบึง   จังหวัดราชบุรี



จ านวน

จ านวน

จ านวน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (5210300) 42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (5210600) 2,750,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษ นายก/รองนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบล  ดงัน้ี

  1) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล เดอืนละ 1,750 บาท        

      จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 21,000 บาท

  2) รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน 2 คน เดอืนละ 

       880 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 21,120 บาท

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไป 

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ

คา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รองนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รอง

ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2557

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนสมาชกิสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล ดงัน้ี  

       1) ประธานสภา อบต. เดอืนละ 11,220 บาท จ านวน 12 

เดอืน เป็นเงนิ 134,640 บาท

       2) รองประธานสภา อบต. เดอืนละ 9,180 บาท จ านวน 

12 เดอืน เป็นเงนิ 110,160 บาท

       3) สมาชกิสภา อบต. จ านวน 28 คน เดอืนละ 7,200 

บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 2,419,200 บาท

       4) เลขานุการสภา อบต. เดอืนละ 7,200 บาท จ านวน 12 

เดอืน เป็นเงนิ 86,400 บาท

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไป 

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ

คา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รองนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รอง

ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.

2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (5210400)

86,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบล  เดอืนละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดอืน

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไป 

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ

คา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รองนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รอง

ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2557



รวม
จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี จ านวน 9 

อตัรา จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี

   1) ต าแหน่ง ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล

   2) ต าแหน่ง รองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล

   3) ต าแหน่ง หวัหน้าส านกัปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล

   4) ต าแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)

   5) ต าแหน่ง นกัทรพัยากรบคุคล (ปก./ชก.)

   6) ต าแหน่ง นกัพฒันาชุมชน (ปก./ชก.)

   7) ต าแหน่ง นิตกิร (ปก./ชก.)

   8) ต าแหน่ง นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปก./ชก.)

   9) ต าแหน่ง เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั      

        (ปง./ชง.)

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรคสอง, พระราชบญัญตัวินิยั

การเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.2561 และประกาศคณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นต าบล เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัการให้

พนกังานสว่นต าบลไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558  และหนงัสอื

ส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138        

ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการค านวณ

ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน (5220200) 91,800 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (52200000) 5,825,400 บาท
เงินเดอืนพนักงาน (5220100) 3,192,840 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ประจ าต าแหน่งพนกังานสว่นต าบล 

จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี

       1) คา่ตอบแทนรายเดอืนต าแหน่งปลดัองค์การบรหิาร

สว่นต าบลแกม้อน้ (นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง) 

       2) เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561, ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล เรือ่ง 

การก าหนดรายการคา่ใชจ้า่ยเงนิเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

และคา่จา้งของขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้งและ

พนกังานจา้ง (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2558 และ

หนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 

138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการ

ค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่



จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นต าบลทีม่สีทิธิ

ไดร้บัตามทีร่ะเบยีบก าหนด จ านวน 12 เดอืน

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 

เรือ่ง การก าหนดรายการคา่ใชจ้า่ยเงนิเดอืน ประโยชน์ตอบ

แทนอืน่ และคา่จา้งของขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

ลูกจา้งและพนกังานจา้ง (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 

2558 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้มแนว

ทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (5220500) 421,560 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง (5220300) 170,400 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนและเงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังาน

จา้ง ของพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป 

จ านวน 11 ต าแหน่ง 12 อตัรา 12 เดอืน ดงัน้ี

 1) ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน

 2) ต าแหน่ง ผูช้ว่ยนกัพฒันาชุมชน

 3) ต าแหน่ง ผูช้ว่ยบคุลากร

 4) ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

 5) ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ

 6) ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานประชาสมัพนัธ์

 7) ต าแหน่ง พนกังานขบัรถบรรทุกน ้า  

 8) ต าแหน่ง พนกังานดบัเพลงิ (2 อตัรา) 

 9) ต าแหน่ง พนกังานขบัรถยนต์                                        

 10) ต าแหน่ง คนสวน 

 11) ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดั

ราชบรีุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัพนกังานจา้ง ลง

วนัที ่23 กรกฎาคม 2547 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 

2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้น

การบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจ าของ

ลูกจา้งประจ า จ านวน 2 อตัรา จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี

       1) ต าแหน่ง เจา้พนกังานธุรการ

       2) ต าแหน่ง นกัการ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 

เรือ่งมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัอตัราคา่จา้งและการใหลู้กจา้งของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัคา่จา้ง (ฉบบัทึ ่4) ลงวนัที ่

26 พฤศจกิายน 2558 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง

ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงาน

บคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) 1,813,200 บาท



จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

งบด าเนินงาน (53000000) 4,768,400 บาท
ค่าตอบแทน (53100000) 718,400 บาท

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง (5220800) 135,600 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตา่งๆของ

พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป จ านวน 12 

เดอืน 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดั

ราชบรีุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์การใหพ้นกังานสว่นต าบล ลูกจา้งและ

พนกังานจา้งขององค์การบรหิารสว่นต าบลไดร้บัเงนิเพิม่การ

ครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่29 กรกฎาคม 2558 และ

หนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 

138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการ

ค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (5310300) 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้ง พนกังานจา้งและผูม้สีทิธเิบกิตาม

ระเบยีบฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ

จา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (5310100)

350,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานอนัเป็นประโยชน์แก ่

อบต. เชน่ คา่ตอบแทนคณะกรรมการการจดัซ้ือจดัจา้ง ตรวจ

รบัการจา้ง และควบคมุงานกอ่สรา้ง คา่ตอบแทนการส ั่งใช ้      

 อปพร.  อสม. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน 

คา่ตอบแทนผูไ้ดร้บัการแตง่ต ัง้จาก อบต. ใหเ้ป็น

คณะกรรมการตรวจการจา้ง คา่เบีย้ประชุม คา่พาหนะ รวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยในการคดัเลือกพนกังานและลูกจา้ง และเงนิ

ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยการ

คดัเลือกพนกังานและลูกจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ฉบบัที ่2 พ.ศ.2558 และ

หนงัสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 156 ลง

วนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2560



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรใหก้บัผูม้ี

สทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรตามหลกั

เกณฑและอตัราการจา่ยตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ

สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

รวมแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549

ค่าเชา่บ้าน (5310400) 218,400 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานสว่นต าบลซึง่มสีทิธไิดร้บั

ตามระเบยีบของทางราชการ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 

ค่าจ้างเหมาพนักงานปฏิบัตงิานดา้นกฎหมาย 79,200 บาท
คา่จา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบิตังิานดา้นกฎหมาย จ านวน 1 อตัรา 

จ านวน 12 เดอืน  เดอืนละ 6,600 บาท เป็นเงนิ 79,200 บาท 

ท ัง้น้ีตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาคา่งานและคา่ตอบแทน

ก าหนด มคีณะกรรมการตรวจการจา้งและพนกังานทีไ่ดร้บั

แตง่ต ัง้เป็นผูค้วบคมุการท างาน 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 

0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การ

เบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ค่าใชส้อย (53200000) 2,160,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (5320100)

ค่าจ้างเหมาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 79,200 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาพนกังานป้องกนัและบรรเทา            

สาธารณภยั จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดอืน เดอืนละ 6,600 

บาท เป็นเงนิ 79,200 บาท ท ัง้น้ีตามทีค่ณะกรรมการพจิารณา 

 คา่งานและคา่ตอบแทนก าหนด มคีณะกรรมการตรวจการจา้ง

และพนกังานทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นผูค้วบคมุการท างาน 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 

0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การ

เบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่



จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสถานทีร่าชการ 108,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยัในสถานที่

ราชการ จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดอืน เดอืนละ 9,000 

บาท เป็นเงนิ 108,000 บาท ท ัง้น้ีตามทีค่ณะกรรมการพจิารณา

     คา่งานและคา่ตอบแทนก าหนด มคีณะกรรมการตรวจการ

จา้งและพนกังานทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นผูค้วบคมุการท างาน 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 

0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 และ ที ่มท 

0808.2/1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และ

อตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย คา่วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (5320100) 75,600 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารเพือ่ใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งหนึ่ง

อยา่งใด ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์ 

หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใด และอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง 

เชน่ 

     1) คา่จา้งเหมาสบูน ้า คา่บรกิารก าจดัปลวก คา่ก าจดัสิง่       

          ปฏกิูล 

     2) คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์

     3) คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการ       

         ด าเนินคดี

     4) คา่โฆษณาและเผยแพร่

          ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ 0808.2/ว 1536  

ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561

โครงการจ้างเหมาพนักงานประจ ารถยนต ์(รถพยาบาลฉกุเฉนิ) 108,000 บาท
คา่จา้งเหมาพนกังานประจ ารถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) 

จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดอืน  เดอืนละ 9,000 บาท        

เป็นเงนิ 108,000 บาท ท ัง้น้ีตามทีค่ณะกรรมการพจิารณา     

คา่งานและคา่ตอบแทนก าหนด มคีณะกรรมการตรวจการจา้ง

และพนกังานทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นผูค้วบคมุการท างาน 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 

0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การ

เบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่



จ านวนรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (5320200) 200,000 บาท
คา่รบัรอง   ต ัง้ไว ้ 100,000  บาท  

        เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่พมิพ์

เอกสาร คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้

คา่บรกิารดว้ย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบั

การรบัรองเพือ่เป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะ

บคุคล ทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชมหรือทศันศกึษาดู

งานและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รว่มตอ้นรบับคุคลหรือคณะ

บคุคล

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 

1956 ลงวนัที ่10 มถิุนายน 2547, มท 0808.4/ว 2381          

ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548 และ  มท 0808.2/ว 252 ลงวนัที ่

22 มกราคม 2553

คา่เล้ียงรบัรอง  ต ัง้ไว ้50,000  บาท

       เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร เครือ่งดืม่ตา่งๆ เครือ่งใชใ้นการ

เล้ียงรบัรองและคา่บรกิารอืน่ๆ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการ

เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการ ทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ตามกฎหมายหรือตาม

ระเบยีบ  หรือหนงัสอืส ั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ

ประชุมระหวา่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ หรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิ

หรือเอกชน รวมถงึผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ๆ และเจา้หน้าทีท่ี ่

เกีย่วขอ้งซึง่เขา้รว่มประชุม

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 

1956 ลงวนัที ่10 มถิุนายน 2547, มท 0808.4/ว 2381           

 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548 และ  มท 0808.2/ว 252 ลงวนัที ่

22 มกราคม 2553

คา่ใชจ้า่ยในพธีิทางศาสนา/รฐัพธีิ   ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท

        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในงานพธีิทางศาสนา/รฐัพธีิและ

คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน และพธีิการตา่งๆ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยใน

การจดักจิกรรมในการประชาสมัพนัธ์ เชญิชวน หรือ านวย

ความสะดวกใหก้บัประชาชนเพือ่มารว่มงานรฐัพธีิและพระ

ราชพธีิตา่งๆ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่

นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0407/ว 1284 ลงวนัที ่10 พฤศจกิายน 2530



จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้ง 200,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ ตามทีก่ฎหมายก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ กรณี

ต าแหน่งวา่งลง และกรณีคณะกรรมการการเลือกต ัง้ใหเ้ลือกต ัง้

ใหม)่ รวมท ัง้คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ การรณรงค์ หรือ

การใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนใหท้ราบถงึสทิธแิละหน้าที่

และการมสีว่นรว่มทางการเมอืงในการเลือกต ัง้สมาชกิสภา 

ผูแ้ทนราษฎร

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

3675 ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2561 และหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัที ่

6 มถิุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่109 ล าดบัที ่11

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 300,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ในราชอาณาจกัรและการเดนิทางไปตา่งประเทศช ั่วคราว

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 และหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 3446 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2548 

โครงการท้องถ่ินโปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น 30,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการทอ้งถิน่โปรง่ใส หา่งไกล

คอร์รปัช ั่น เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป

- เป็นไประเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่20 

ล าดบัที ่1



จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชกิสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล
 ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผู้น าชมุชน

500,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมผูบ้รหิาร สมาชกิ

สภาทอ้งถิน่ พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง

และผูน้ าชุมชน ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  จ านวน 200,000 บาท 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน จ านวน 300,000 บาท

   ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่111 ล าดบัที ่1

โครงการพนักงานดเีดน่ 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพนกังานดเีดน่ส าหรบั

พนกังานสงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ เป็นขวญั

ก าลงัใจแกผู่ม้คีวามอตุสาหะในการปฏบิตัหิน้าทีต่นเป็นที่

ประจกัษ์แกบ่คุคลท ั่วไป และเพือ่ประชาสมัพนัธ์ใหส้าธารณชน

ไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจบทบาทอ านาจหน้าทีข่องขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ในสงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบล เชน่ คา่โลป่ระกาศ

เกียรตคิณุ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 หน้าที ่111 ล าดบัที ่2

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชกิ
สภาท้องถ่ิน

50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมและพฒันา

ศกัยภาพผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหก้บั

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ เชน่ คา่สมนาคณุ

วทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป

- เป็นไประเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่109 ล าดบัที ่13



จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมเพือ่เสรมิสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย เพือ่ช้ีแจงท าความเขา้ใจสรา้งทศันคตแิละ

จติส านึกทีด่งีามในการอยูร่ว่มกนัอยา่งสมานฉนัท์ เชน่ คา่

สมนาคณุ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

เกีย่วขอ้ง

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่109 ล าดบัที ่12

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรและผู้น าชมุชน 30,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมคณุธรรมและ

จรยิธรรมผูบ้รหิาร พนกังานองค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิ

สภาทอ้งถิน่และผูน้ าชุมชน เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่ป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที่

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสาร
ของทางราชการ 2540

20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั

พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 ใหก้บั

ผูบ้รหิาร ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

เชน่ คา่สมนาคณุ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่19 

ล าดบัที ่3



จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400) 350,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้

งานไดต้ามปกติ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นงานส านกังาน 

ท ัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดุ

สิน้เปลือง และประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 

เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเย็บกระดาษขนาดเล็ก นาฬกิา 

พระบรมฉายาลกัษณ์ กระดาษ ตลบัผงหมกึ น ้าดืม่ส าหรบั

บรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ หมายความรวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่

ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

 

วัสดงุานบ้านงานครัว (5330300) 100,000 บาท

ค่าวัสด ุ(53300000) 1,320,000 บาท
วัสดสุ านักงาน (5330100) 250,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดยุานพาหนะและขนสง่ทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้

ท ัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดุ

สิน้เปลือง และประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เชน่ 

สญัญาณไฟฉุกเฉิน ยางรถยนต์  เครือ่งยนต์(อะไหล)่ 

แบตเตอรี ่กระจกมองขา้งรถยนต์ หมอ้น ้า กนัชนรถยนต์ เบาะ

รถยนต์ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ หมายความรวมคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้ง

ช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดงุานบา้นงานครวั ทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้ท ัง้ 

3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดสุิน้เปลือง 

และประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ แปรง ไม้

กวาด แกว้น ้า จานรอง ถาด กระตกิน ้ารอ้น กระตกิน ้าแข็ง 

ฯลฯ หมายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่       

    คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดยุานพาหนะและขนส่ง (5330700) 300,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) 300,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดกุารเกษตร เชน่ สปรงิเกลอร์ จอบ 

เครือ่งดกัแมลง ปุ๋ ย ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสตัว์ พืช

และสตัว์ วสัดเุพาะช า ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ ฯลฯ หมายความ

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี     

คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (5331100) 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้

ท ัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดุ

สิน้เปลือง และประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เชน่ 

น ้ามนัเช้ือเพลงิ น ้ามนัดเีซล น ้ามนักา๊ด

น ้ามนัเบนซนิ กา๊ส น ้ามนัจารบ ีน ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ หมายความ

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี     

คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  ส าหรบัยานพาหนะ เครือ่งมอื 

เครือ่งจกัร เครือ่งพน่ฯ ของ อบต.แกม้อน้

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และมท 0808.2/ว 0444       

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559

วัสดกุารเกษตร (5331000) 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่เชน่ กระดาษ

เขยีนโปรสเตอร์  เมมโมรีก่าร์ด  ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ 

หมายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่           

คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดคุอมพวิเตอร์ ทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้ท ัง้ 3 

ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดสุิน้เปลือง และ

ประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึ

ขอ้มลู ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด 

ฯลฯ หมายความถงึรวมคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่      

คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดเุครื่องดบัเพลิง (5331600) 100,000 บาท

วัสดคุอมพิวเตอร์ (5331400) 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดอุืน่ เชน่ มเิตอร์น ้าไฟฟ้า ตะแกรงกนั

สวะ ฯลฯ หมายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั 

เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค (53400000) 570,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ เชน่ ถงัดบัเพลงิ         

 ลูกบอลดบัเพลงิ ฯลฯ หมายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระ

พรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดอ่ืุน (5332000) 20,000 บาท

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล (5340200) 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา น ้าบาดาล ในส านกังาน ในที่

สาธารณะ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ 

คา่บรกิาร คา่ภาษี เป็นตน้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

ค่าไฟฟ้า (5340100) 400,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้า ในส านกังาน ในทีส่าธารณะ รวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่บรกิาร คา่ภาษี เป็นตน้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัรา

คา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่

เบกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

ค่าบริการไปรษณีย์ (5340400) 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารไปรษณีย์ เชน่ คา่ไปรษณีย์ คา่ดวงตรา

ไปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบการบรหิาร

การเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFIMF) รวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่บรกิาร คา่ภาษี เป็นตน้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัรา

คา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่

เบกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ (5340300) 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารโทรศพัท์พ้ืนฐานและโทรศพัท์เคลือ่นที ่

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่บรกิาร คา่ภาษี 

เป็นตน้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งบลงทุน (54000000) 342,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (54100000) 342,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (5340500) 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม เชน่ คา่โทรสาร 

 คา่วทิยุสือ่สาร คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต 

รวมถงึ อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ เชน่ คา่เคเบลิทีวี 

คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ และใหห้มายความรวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารดงักลา่วและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

เกีย่วกบัการใชบ้รกิารทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู ้ราคา    

 ตูล้ะ 5,500 บาท โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี

     1) มมีอืจบัชนิดบดิ

     2) มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้

     3)คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

        (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 มาตรา 20 (1) และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง 

แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตาม

หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561- 2564 หน้าที ่135 ล าดบัที ่3

ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)
ตู้เหล็ก 11,000 บาท



จ านวน

จ านวน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (5410900)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600)
เครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000 บาท

ถังตม้น้ าร้อนไฟฟ้า 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือถงัตม้น ้ารอ้นไฟฟ้า ขนาด 20 ลติร 

จ านวน 1 ใบ ส าหรบัรองรบัการใหบ้รกิารประชาชน (ซ้ือตาม

ราคาทอ้งถิน่ เนื่องจากไมม่รีาคามาตรฐานครุภณัฑ์) 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 มาตรา 20 (1) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนว

ทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการ

จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561- 2564 หน้าที ่135 ล าดบัที ่1

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบัส านกังาน    

(จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด โดยมคีณุลกัษณะ 

ดงัน้ี

     - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั 

(2 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.5 

GHz หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย

     - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มี

ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB

     - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ

ดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจะไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

     - ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย

     - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย  (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 

ชอ่ง

     - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่    

ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง

     - มแีป้นพมิพ์และเมาส์

     - มจีอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio        

ไมน้่อยกวา่ 600:1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 

หน่วย

   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 มาตรา 20 (1) และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง 

แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตาม

หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่135 ล าดบัที ่1



จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จ านวน 2 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ 2,500 บาท  เป็นเงนิ  5,000 

บาท  โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี

     คณุลกัษณะพ้ืนฐาน

     - มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่ 800 VA (480 Watts)

     - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 15 นาที

     จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 มาตรา 20 (1) และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง 

แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตาม

หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่135 ล าดบัที ่1

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800)

เครื่องส ารองไฟ 5,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 300,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยในการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของ

ครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่ เชน่ เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ ซึง่ไม่

รวมถงึคา่ซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่ม

บ ารุงตามปกตหิรือคา่ซอ่มและรายจา่ยเพือ่จา้งทีป่รกึษาในการ

จดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ ใหร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระ

พรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 มาตรา 20 (1) และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง 

การปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่



รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

งานบริหารงานคลัง (00113) 3,364,060 บาท
งบบุคลากร (52000000) 2,159,640 บาท

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110)

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล จ านวน 5 อตัรา 

จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี

     1) ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลงั

     2) ต าแหน่ง นกัวชิาการเงนิและบญัชีช านาญการ

     3) ต าแหน่ง เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี (ปก,ชก)

     4) ต าแหน่ง เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้(ปก,ชก)

     5) ต าแหน่ง เจา้พนกังานพสัด ุ(ปก,ชก)

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรคสอง, พระราชบญัญตัวินิยั

การเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.2561 และประกาศคณะกรรมการ

กลางพนกังานสว่นต าบล เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัการให้

พนกังานสว่นต าบลไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558  และหนงัสอื

ส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138        

ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการค านวณ

ภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

เงินประจ าต าแหน่ง (5220300) 42,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (52200000) 2,159,640 บาท
เงินเดอืนพนักงาน (5220100) 1,376,640 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นต าบลทีค่วร

จะไดร้บัตามทีร่ะเบยีบก าหนด

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 

เรือ่ง การก าหนดรายการคา่ใชจ้า่ยเงนิเดอืน ประโยชน์ตอบ

แทนอืน่ และคา่จา้งของขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

ลูกจา้งและพนกังานจา้ง (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 

2558 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้มแนว

ทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่



จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้ง

ท ั่วไป จ านวน 4 อตัรา ดงัน้ี

      1) ต าแหน่ง ผูช้ว่ยนกัวชิการเงนิและบญัชี (พก.)

      2) ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี (พก.)

      3) ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้(พก.)

      4) ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพสัด ุ(พก.)

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดั

ราชบรีุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัพนกังานจา้ง     

ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2547 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 

เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการ

บรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง (5220800) 84,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) 657,000 บาท

ค่าตอบแทน (53100000) 320,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (5310100)

146,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจา้งตาม

ภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดั

ราชบรีุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์การใหพ้นกังานสว่นต าบล ลูกจา้งและ

พนกังานจา้งขององค์การบรหิารสว่นต าบลไดร้บัเงนิเพิม่การ

ครองชีพช ั่วคราว (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่29 กรกฎาคม 2558 และ

หนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 

138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการ

ค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

งบด าเนินงาน (53000000) 1,130,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานอนัเป็นประโยชน์แก ่

อบต. เชน่ คา่ตอบแทนคณะกรรมการการจดัซ้ือจดัจา้ง ตรวจ

รบัการจา้ง และควบคมุงานกอ่สรา้ง คา่ตอบแทนการส ั่งใช ้    

อปพร. อสม. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คา่ตอบแทน

ผูไ้ดร้บัการแตง่ต ัง้จาก อบต. ใหเ้ป็นคณะกรรมการตรวจการ

จา้ง คา่เบีย้ประชุม คา่พาหนะ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการคดัเลือก

พนกังานและลูกจา้ง และเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี

พเิศษ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยการ

คดัเลือกพนกังานและลูกจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ฉบบัที ่2 พ.ศ.2558 และ

หนงัสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 156        

ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2560



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้ง พนกังานจา้งและผูม้สีทิธเิบกิตาม

ระเบยีบฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ

จา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

ค่าเชา่บ้าน (5310400) 84,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (5310300) 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานสว่นต าบล

ซึง่มสีทิธไิดร้บัตามระเบยีบของทางราชการ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเงนิสวสัดกิาร

เกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 

และแกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 และ 3

ค่าใชส้อย (53200000) 700,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานสว่นต าบล ซึง่มสีทิธิ

ไดร้บัตามระเบยีบของทางราชการฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้น

ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 

และ3

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารเพือ่ใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งหนึ่ง

อยา่งใด ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์ 

หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งหนึ่งอยา่งใด และอยูใ่นความรบัผดิชอบ

ของผูร้บัจา้ง เชน่ 

     1) คา่จา้งเหมาสบูน ้า คา่บรกิารก าจดัปลวก คา่ก าจดัสิง่

ปฏกิูล 

     2) คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์

     3) คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการ

ด าเนินคดี

     4) คา่โฆษณาและเผยแพร่

          ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่         

ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (5320100)
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 150,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

โครงการปรับปรุงขอ้มลูแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการปรบัปรุงขอ้มลูแผนที่

ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยแผนทีภ่าษี

และทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.

2560, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่

มท 0808.3/ว 462 ลงวนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2551, หนงัสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.3/ว 67  ลงวนัที ่9 

มกราคม 2555, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่

มท 0808.3/ว 483 ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2561, 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง   

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่19 ล าดบัที ่5

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 150,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ในราชอาณาจกัรและการเดนิทางไปตา่งประเทศช ั่วคราว

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 และหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 3446 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2548 

โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมให้กับ
ผู้อยู่ในขา่ยตอ้งช าระภาษี

50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นการ

ช าระภาษีและคา่ธรรมเนียมใหก้บัผูอ้ยูใ่นขา่ยตอ้งช าระภาษี

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง  

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่19 ล าดบัที ่4

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการเพิม่ประสทิธภิาพการ

จดัเก็บรายไดข้ององค์การบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ เชน่ การ

ออกใหบ้รกิารนอกส านกังาน หรือนอกเวลาราชการ การออก

หน่วยบรกิารประชาสมัพนัธ์การจดัเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียม

ในรูปแบบตา่งๆ เพือ่ใหป้ระชาชนทราบ จดัประชุมช้ีแจงให้

ความรูเ้กีย่วกบัภาษีแกป่ระชาชน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเกีย่วขอ้ง

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสวนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

มาตรา 16 และ 17

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

111 ล าดบัที ่3



จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

ค่าวัสด ุ(53300000) 110,000 บาท
วัสดสุ านักงาน (5330100) 50,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400) 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้

สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีเ่กดิจากการเสือ่มสภาพหรือ ช ารุด

เสยีหายจากการใชง้านปกต ิ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์

และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่

สาธารณูปโภค

วัสดคุอมพิวเตอร์ (5331400) 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดคุอมพวิเตอร์ ทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้ท ัง้ 3 

ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดสุิน้เปลือง และ

ประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึ

ขอ้มลู ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด 

ฯลฯ หมายความรวมคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่

ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นงานส านกังาน 

ท ัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดุ

สิน้เปลือง และประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 

เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเย็บกระดาษขนาดเล็ก นาฬกิา 

พระบรมฉายาลกัษณ์ กระดาษ ตลบัผงหมกึ น ้าดืม่ส าหรบั

บรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ หมายความรวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่

ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561



จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

ค่าครุภัณฑ์ (54100000) 74,420 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดอุืน่ๆ ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะวสัดตุาม

ประเภทรายจา่ย เชน่ ถงัขยะ ทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้ท ัง้ 3 ประเภท 

ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดสุิน้เปลือง และประเภท

วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู 

ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด ฯลฯ 

หมายความรวมคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ 

คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

งบลงทุน (54000000) 74,420 บาท

วัสดอ่ืุน (5332000) 10,000 บาท

โตะ๊ท างาน 6,420 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน จ านวน 2 ชุด จดัซ้ือตามราคา

ทอ้งถิน่ โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี

     1. ผลติจากไม ้Particle Board

     2. เคลือบผวิดว้ย PVC กนัน ้าทนความรอ้นได้

     3. มลีิน้ชกั 2 ลิน้ชกั พรอ้มกุญแจล็อกไดท้ ัง้ชุด

     4. ลิน้ชกัลา่งสามารถจดัเก็บแฟ้มแขวนได้

     5. ถาดวางคย์ีบอร์ดไม ้Particle Board

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 มาตรา 20 (1) และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 

0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 

0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 

หน้าที ่135 ล าดบัที ่3

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 27,500 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 5 ตู ้

ราคาตูล้ะ 5,500 บาท จดัซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 มาตรา 20 (1) และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 

0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 

0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 

หน้าที ่135 ล าดบัที ่3



จ านวน

จ านวน

ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 มาตรา 20 (1) และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 

0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 

0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561- 2564 

หน้าที ่135 ล าดบัที ่2

    

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรับส านักงาน 16,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรบั

ส านกังาน จ านวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี

        - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกน

หลกั (2core)จ านวน 1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่ง

หนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี 

          1) ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory

ขนาดไมน้่อยกวา่ 2MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐาน

ไมน้่อยกวา่ 2.5 GHz และมหีน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก 

(Graphics Processing Unit) ไมน้่อยกวา่ 6 แกนหรือ    

          2) ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory 

ขนาดไมน้่อยกวา่  3MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา

พ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 2.4 GHz 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรบั

งานส านกังาน จ านวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี     

        - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกน

หลกั (2core) หรือ 4 แกนเสมอืน(4Thread) โดยมสีญัญาณ

นาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 2.4 GHz จ านวน 1 หน่วย     

        - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ

Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 3 MB     

        - มหีน่วยความจ าหลกั(RAM) ชนิด DDR4หรือดกีวา่ มี

ขนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB     

        - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ

ดกีวา่ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย     

        - ม ีDVD-RW หรือดกีวา่จ านวน 1 หน่วย     

        - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) 

แบบ10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 

ชอ่ง

       - มแีป้นพมิพ์และเมาส์     

        -มจีอภาพในตวั และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 21 นิ้วความ

ละเอยีดแบบ FHD (1920x1080)     

        -สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ

Bluetooth 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600)
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน 17,000 บาท



จ านวนเครื่องส ารองไฟฟ้า 7,500 บาท

   .  .- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่

ขนาดไมน้่อยกวา่ 4GB    

        - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนาดความจุ      

ไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด    

ความจุไมน้่อยกวา่120 GB จ านวน 1 หน่วย    

        - มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกวา่ 

1,366x768 Pixel และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ้ว    

        - ม ีDVD-RW หรือดกีวา่แบบตดิต ัง้ภายใน 

(Internet) หรือภายนอก(External) จ านวน 1 หน่วย    

        - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่

 ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่ง    

.       - มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน้่อย

กวา่ 1 ชอ่ง

        - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) 

แบบ10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 

ชอ่ง

        - สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-Fi (IEEE 

802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 มาตรา 20 (1) และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 

0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 

0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 

หน้าที ่135 ล าดบัที ่2

  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จ านวน 3 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี    

         - มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่ 800 VA (480Watts)

         - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 15 นาที    

ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 มาตรา 20 (1) และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 

0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 

0444 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 

หน้าที ่135 ล าดบัที ่2



รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

งบด าเนินงาน (53000000) 770,000 บาท
ค่าใชส้อย (53200000) 670,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 770,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการกีฬาตา้นยาเสพตดิ เป็นการ

รณรงค์เพือ่ใหเ้กดิความรว่มคดิ รว่มท า รว่มแกไ้ขปญัหา

ชุมชน เชน่ ยาเสพตดิโดยใชก้จิกรรมการเลน่กีฬา เชน่ คา่ชุด

กีฬา คา่กรรมการตดัสนิ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานรกัษาความ

สงบภายใน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่

นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่และหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวนัที ่4 

ธนัวาคม 2560

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่108 ล าดบัที ่5

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม "กิจกรรมเสียงเล็กๆ 
จากเดก็ถูกเท"

50,000 บาท

โครงการกีฬาตา้นยาเสพตดิ 150,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

ทางสงัคม ภายใตก้จิกรรม "เสยีงเล็กๆ จากเด็กถูกเท" โดยจดั

อบรมใหค้วามรูใ้หก้บัเด็กและเยาวชนไดรู้เ้ทา่ทนัถงึปญัหา

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้อนัมาจากปญัหาทางสงัคม ยาเสพตดิ วยัรุน่ตี

กนั หรือซิง่มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร 

คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานรกัษาความ

สงบภายใน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่107 ล าดบัที ่4



จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุาง

ถนนในชว่งเทศกาลปีใหม ่เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการ คา่เชา่เตน๊ท์ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบ

ภายใน

- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวนัที ่22 กนัยายน 2557 และ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวนัที ่9 มนีาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่108 ล าดบัที ่6

โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา

เสพตดิ กจิกรรมสง่เสรมิการบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพ/ ผูต้ดิยาเสพตดิ 

และสง่เสรมิการฝึกอบรมอาชีพใหแ้กผู่ผ้า่นการบ าบดั เชน่ คา่

สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานรกัษาความ

สงบภายใน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 และหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.5/ว 

2726 ลงวนัที ่4 ธนัวาคม 2560

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่107 ล าดบัที ่4

โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม่ 50,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 120,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุาง

ถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการ คา่เชา่เตน๊ท์ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานรกัษาความ

สงบภายใน

- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวนัที ่22 กนัยายน 2557 และ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวนัที ่9 มนีาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่108 ล าดบัที ่6



จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 100,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันและบรรเทา       
 สาธารณภัย

50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนั

ภยัฝ่ายพลเรือน เป็นการเพิม่พูนทกัษะการปฏบิตังิานรวมถงึ

ทบทวนตามหลกัสตูร อปพร. เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการ คา่เชา่เตน๊ท์ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานรกัษาความ

สงบภายใน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 

มาตรา 67(4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ

พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ

ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2549 มาตรา 16(29) การป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561- 2564 หน้าที ่108 ล าดบัที ่8

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรมใหค้วามรูป้ระชาชน

ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตา่งๆ  เชน่ คา่สมนาคณุ

วทิยากร คา่อาหาร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานรกัษาความ

สงบภายใน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 

มาตรา 67(4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ

พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ

ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2549 มาตรา 16(29) การป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่109 ล าดบัที ่10

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนั

ภยัฝ่ายพลเรือน ตามหลกัสตูร อปพร. เชน่ คา่สมนาคณุ

วทิยากร คา่อาหาร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานรกัษาความ

สงบภายใน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 

มาตรา 67(4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่108 ล าดบัที ่7



รวม
จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานสว่นต าบล จ านวน 1 

อตัรา จ านวน 12 เดอืน ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิเพิม่ตา่งๆ เชน่ เงนิ

เพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่

มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ตลุาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้ม

แนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงินเดอืนพนักงาน (5220100) 600,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลและจา่ยเป็นเงนิ

ปรบัปรุงเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล จ านวน 2 อตัรา จ านวน 

12 เดอืน ไดแ้ก ่ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ  

จ านวน 1 อตัรา ต าแหน่งนกัวชิาการศกึษา จ านวน 1 อตัรา

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่

มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ตลุาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้ม

แนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน (5220200) 24,000 บาท

แผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 3,489,900 บาท
งบบุคลากร (52000000) 853,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (52200000) 853,000 บาท

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดเุช้ือเพลงและหลอ่ลืน่สง่ ทีจ่ าเป็นตอ้ง

ใช ้ท ัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดุ

สิน้เปลือง และประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เชน่ 

น ้ามนัเช้ือเพลงิ น ้ามนัดเีซล น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ กา๊ส 

น ้ามนัจารบ ีน ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ หมายความรวมคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้ง

ช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

ส าหรบัยานพาหนะ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร ของ อบต.แกม้อน้

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และมท 0808.2/ว 0444       

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559

ค่าวัสด ุ(53300000) 100,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

จ านวนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (5310100)

50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานอนัเป็นประโยชน์แก ่

อบต. และเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 

0402.5/ว 156 ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2560 และตามหนงัสอื

ส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  ลง

วนัที ่30 ตลุาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ

คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 1 อตัรา

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ตลุาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้ม

แนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

งบด าเนินงาน (53000000) 2,609,700 บาท
ค่าตอบแทน (53100000) 126,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) 163,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง และเงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1 อตัรา ไดแ้ก ่ต าแหน่ง 

ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ตลุาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้ม

แนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง (5220800) 24,000 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง (5220300) 42,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก ่ผูอ้ านวยการกอง

การศกึษาฯ ตามทีร่ะเบยีบก าหนด จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 

เดอืน

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่

มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ตลุาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้ม

แนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (5320100)

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ คา่ถา่ย

เอกสาร คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่ซกัฟอก คา่ก าจดั

สิง่ปฏกิูล คา่ระวางรถบรรทุก คา่เชา่ทรพัย์สนิ (ยกเวน้คา่เชา่

บา้น) คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบีย้

ประกนัฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560, หนงัสอืกระทรวงหมาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์

และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีทีเ่บกิในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานสว่น

ต าบล

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่เงนิสวสัดกิาร

เกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 

รวมแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 และหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวนัที ่9 

สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและ

คา่เลา่เรียน 

ค่าใชส้อย (53200000) 260,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้ง พนกังานจา้งและผูม้สีทิธเิบกิตาม

ระเบยีบฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ

จา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

ค่าเชา่บ้าน (5310400) 36,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานสว่นต าบลซึง่มสีทิธไิดร้บั

ตามระเบยีบของทางราชการ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (5310300) 20,000 บาท



จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นงานส านกังาน 

ท ัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดุ

สิน้เปลือง และประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 

เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเย็บกระดาษขนาดเล็ก นาฬกิา 

พระบรมฉายาลกัษณ์ กระดาษ ตลบัผงหมกึ น ้าดืม่ส าหรบั

บรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ หมายความรวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่

ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (5330200) 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ เทปพนั

สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติส์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฯ    

 ซึง่เป็นวสัดปุระเภท วสัดคุงทน วสัดสุิน้เปลือง วสัดอุปุกรณ์

ประกอบและอะไหล ่รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่

วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้

สามารถใชง้านไดต้ามปกติ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์

และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่

สาธารณูปโภค

ค่าวัสด ุ(53300000) 2,148,700 บาท
วัสดสุ านักงาน (5330100) 60,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราขการ 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 รวม

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 และหนงัสอืดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท 0808.2/ว 3446 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2548 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400) 60,000 บาท



จ านวน

จ านวน
อาหารเสรมิ (นม) ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 105,400 บาท

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนใหก้บั

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ อตัราคนละ 7.37 บาท 

จ านวน 260 วนั จ านวน 55 คน

     - ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา

     - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561

     - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี ่ปี พ.ศ.2561 - 2564 

หน้าที ่101 ล าดบัที ่9

อาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน สพฐ. จ านวน  1,868,300  บาท

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนใหก้บั

นกัเรียนโรงเรียนสงักดัคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ในพ้ืนที ่อตัราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วนั 

จ านวน 975 คน ประกอบดว้ย

       1.โรงเรียนบา้นทุง่แฝก

       2.โรงเรียนบา้นทุง่แจง

       3.โรงเรียนบา้นมหาราช 7

       4.โรงเรียนบา้นรางเฆ่

       5.โรงเรียนบา้นวงัปลา

       6.โรงเรียนบา้นหนองปากชฎั

       7.โรงเรียนบา้นพุมว่งราษฎรบ ารุง

       8.โรงเรียนบา้นพุตะเคยีน

       9.โรงเรียนบา้นสนัดอน

   
.    - ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา

     - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561

     - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี ่ปี พ.ศ.2561 - 2564

หน้าที ่101 ล าดบัที ่9

วัสดงุานบ้านงานครัว (5330300) 30,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดงุานบา้นงานครวั ทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้ท ัง้ 

3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดสุิน้เปลือง 

และประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ แปรง ไม้

กวาด แกว้น ้า จานรอง ถาด กระตกิน ้ารอ้น กระตกิน ้าแข็ง 

ฯลฯ หมายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่

ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

ค่าอาหารเสริม (นม) (5330400) 1,973,700 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดคุอมพวิเตอร์ ทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้ท ัง้ 3 

ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดสุิน้เปลือง และ

ประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึ

ขอ้มลู ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด 

ฯลฯ หมายความรวมคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่

ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (5331100) 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่เชน่ กระดาษ

เขยีนโปรสเตอร์  เมมโมรีก่าร์ด  ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ 

หมายความรวมคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ 

คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดคุอมพิวเตอร์ (5331400) 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดกุอ่สรา้งทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้ท ัง้ 3 

ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดสุิน้เปลือง และ

ประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ ไมต้า่งๆ อฐิหรือ

ซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ฯลฯ 

หมายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่

ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (5330900) 5,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือจดัหาวสัดวุทิยาศาสตร์  ทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้

ท ัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดุ

สิน้เปลือง และประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 

ส าลีและผา้พนัแผล เวชภณัฑ ์ แอลกอฮอล์ เคมภีณัฑ์ ถุงมอื  

ฯลฯ หมายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่

ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444 ลง

วนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดกุ่อสร้าง (5330600) 10,000 บาท



รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน
เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม คา่ใชจ้า่ย

เกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ตรวมถงึอนิเทอร์เน็ตการ์ดและ

คา่สือ่สารอืน่ๆ เชน่ คา่เคเบิล้ทีวี คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทียม 

ฯลฯ ส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยที่

ตอ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่บรกิาร คา่ภาษี เป็นตน้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรบัเงนิ 

การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจ

เงนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2558

ค่าบริการโทรศัพท์ (5340300) 15,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์พ้ืนฐานส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้น

แกม้อน้ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่บรกิาร 

คา่ภาษี เป็นตน้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรบัเงนิ 

การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจ

เงนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2558

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (5340500) 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ 

ซึง่อยูใ่นความดแูลขององค์การบรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ 

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่บรกิาร คา่ภาษี 

เป็นตน้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัรา

คา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่

เบกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล (5340200) 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา/น ้าบาดาล ส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นแกม้อน้ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ 

คา่บรกิาร คา่ภาษี เป็นตน้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรบัเงนิ 

การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจ

เงนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2558

ค่าสาธารณูปโภค (53400000) 75,000 บาท
ค่าไฟฟ้า (5340100) 30,000 บาท



รวม
รวม

จ านวน

จ านวน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600)

เครื่องพิมพ์ 7,900 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ 

(Inkjet) จ านวน 1 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ 7,900 บาท ส าหรบัใช้

ในงานของศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้และงานอืน่ที่

เกีย่วขอ้ง โดยคณุลกัษณะพ้ืนฐานดงัน้ี

     1) เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer, Copier , 

Scanner และ FAX ภายในเครือ่งเดยีวกนั 

     2) ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (Inkjet) 

     3) มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 4,800x1,200 

dpi หรือ 1200x4,800 dpi 

     4) มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 34 หน้า

ตอ่นาท ี(ppm) หรือ 15 ภาพตอ่นาที (ipm) 

     5) มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่ 27 หน้าตอ่

นาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอ่นาที (ipm) 

     6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้

     7) มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุไมน้่อยกวา่ 

1,200x2,400 dpi 

     8) มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed) 

     9) สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ ัง้สแีละขาวด า 

     10) สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไมน้่อยกวา่ 99 ส าเนา 

     11) สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์

   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (5410700)
กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดจิิตอล 19,300 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิ่งระบบดจิติอล ความ

ละเอยีด 20 ลา้นฟิกเซล จ านวน 1 เครือ่ง ๆ ละ 19,300 บาท 

ส าหรบัใชใ้นงานศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ และงานอืน่ที่

เกีย่วขอ้ง โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี

     1) เป็นกลอ้งคอมแพค (Compact Digital 

Camera)           

     2) ความละเอยีดทีก่ าหนดเป็นความละเอยีดทีเ่ซ็นเซอร์ภาพ 

(Image Sensor)          

     3) มรีะบบแฟลชในตวั          

     4) สามารถถอดเปลีย่นสือ่บนัทกึขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกเมือ่

ขอ้มลูเต็มหรือเมือ่ตอ้งการเปลีย่น          

     5) สามารถโอนถา่ยขอ้มลูจากกลอ้งไปยงัเครือ่ง

คอมพวิเตอร์ได้

     6) มกีระเป๋าบรรจุกลอ้ง

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกัมาตรฐาน

งบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

135 ล าดบัที ่4

งบลงทุน (54000000) 27,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (54100000) 27,200 บาท



รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวนเงินวิทยฐานะ (5220400) 42,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะช านาญการ ครู คศ.2 จ านวน 1 

อตัรา จ านวน 12 เดอืน

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่

มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้ม

แนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (52200000) 1,097,340 บาท
เงินเดอืนพนักงาน (5220100) 845,940 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนส าหรบัขา้ราชการครูผูด้แูลเด็ก คศ.1 ครู 

คศ.2 และจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จ านวน 3 อตัรา 

จ านวน 12 เดอืน

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่

มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้ม

แนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

     12) มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ 

จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 

     13) มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T  หรือดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 

     14) สามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้

     15) มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่ 

     16) สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกบั

การสือ่สาร

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

135 ล าดบัที ่2

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 5,702,490 บาท
งบบุคลากร (52000000) 1,097,340 บาท



จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

จ านวน
เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ใหก้บัขา้ราชการครู

ผูด้แูลเด็ก

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวดัสกิาร

เกีย่วกบัการศกึษาบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 รวม

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 และหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวนัที ่9 

สงิหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและ

คา่เลา่เรียน

งบด าเนินงาน (53000000) 655,150 บาท
ค่าตอบแทน (53100000) 50,000 บาท
เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งและเงนิปรบัปรุง

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง ของพนกังานจา้ง ต าแหน่ง ผูช้ว่ยครู

ผูด้แูลเด็ก จ านวน 1 อตัรา 12 เดอืน - ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป จ านวน 136,800 บาท และต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

จ านวน 48,600 บาท  ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้มแนว

ทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที ่21 

มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนส าหรบั

สนบัสนุนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง (5220800) 24,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้งตามภารกจิ 

ต าแหน่ง ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดอืน

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่

มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้ม

แนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) 185,400 บาท



รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร

ทางการศกึษาโดยมคีา่ใชจ้า่ย ประกอบดว้ย คา่วสัด ุ เครือ่ง

เขยีนและอปุกรณ์ คา่ของสมนาคณุในการดงูาน คา่อาหารวา่ง

และเครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่เชา่ทีพ่กั คา่ยานพาหนะ และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่1) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที ่20 ล าดบัที ่1

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาทมโครงการแขง่ขนัทกัษะวชิาการเด็ก

ปฐมวยั โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่รบัรอง ผูท้ีไ่ดร้บัเชญิ

มารว่มงานและผูม้ารว่มประกอบกจิกรรมตามวตัถุประสงค์ 

คา่ใชจ้า่ยในการประกวดหรือแขง่ขนั คา่มหรพ การแสดงและ

คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์งาน คา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

จ าเป็นและเกีย่วขอ้ง ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่

นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

101 ล าดบัที ่11

โครงการป้องกันอุบัตเิหตใุนศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัอบุตัเิหตใุนศนูย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ โดยมคีา่ใชจ้า่ย ประกอบดว้ย       

คา่วสัด ุเครือ่งเขยีน คา่อปุกรณ์ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

คา่อาหารกลางวนั คา่สมนาคณุวทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

จ าเป็น

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564หน้าที ่

101 ล าดบัที ่10

ค่าใชส้อย (53200000) 605,150 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

โครงการจัดการแขง่ขนัทักษะวิชการเดก็ปฐมวัย 20,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพเดก็และเยาวชนต าบลแก้มอ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ               
บดนิทรเทพยวรางกูร

50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิสขุภาพเด็กและ

เยาวชนต าบลเพือ่เทดิพระเกียรตสิมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริา

ลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่

อปุกรณ์การกีฬา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่

นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

101 ล าดบัที ่11

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิส าหรบั

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ โดยมคีา่ใชจ้า่ย ประกอบดว้ย 

คา่รบัรองผูท้ีไ่ดร้บัเชญิมารว่มงานและผูม้ารว่มกจิกรรมตาม

วตัถุประสงค์ คา่อาหารและะเครือ่งทีไ่มม่แีอลกอฮอล์ คา่ใชจ้า่ย

เกีย่วกบัสถานทีแ่ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการ การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่

นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

122 ล าดบัที ่6

โครงการศึกษาดงูานนอกสถานทีศู่นย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแก้มอ้น 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศกึษานอกสถานทีศ่นูย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย 

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละตกแตง่สถานที ่คา่วสัดทุีีใ่ชใ้นการ

ฝึกอบรม คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่

ยานพาหนะ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 

101 ล าดบัที ่12

โครงการวันเดก็แห่งชาติ 20,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 269,500 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัเป็นคา่อาหารกลางวนัศนูย์พฒันา

เด็กเล็กบา้นแกม้อน้ ตามโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา อตัรามือ้ละ 20 บาทตอ่คน จ านวน 245 วนั

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม

แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไป

ดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 

100 ล าดบัที ่7

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัเป็นคา่จดัการเรียนการสอนของ

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ ตามโครงการสนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา ทีไ่ดร้บัการจดัสรรส าหรบัเด็ก

ปฐมวยั (อายุ 2 - 5 ปี) อตัราคนละ 1,700 บาท/ปี จ านวน 55 คน

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม

แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไป

ดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 

100 ล าดบัที ่8

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาสหรับศูนย์พัฒนา
เดก็เล็ก (ศพด.)

62,150 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัเด็กปฐมวยั (อายุ 3 - 5 ปี) ใน

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ ตามโครงการสนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 55 คน ส าหรบัเป็น

คา่ใชจ้า่ย ดงัน้ี

      1.คา่หนงัสอืเรียน              อตัราคนละ 200 บาท/ปี

      2.คา่อปุกรณ์การเรียน        อตัราคนละ 200 บาท/ปี

      3.คา่เครือ่งแบบนกัเรียน     อตัราคนละ 300 บาท/ปี

      4.คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน อตัราคนละ 430 บาท/ปี

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม

แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไป

ดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 

100 ล าดบัที ่8

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
(รายหัว)

93,500 บาท



จ านวน

รวม
รวม

จ านวน

จ านวนอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตต าบลแก้มอ้น 3,900,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอาหารกลางวนั ระดบักอ่น

ประถมศกึษาถงึระดบัประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรียนสงักดั สพฐ. 

ในเขตต าบลแกม้อน้ อตัราคนละ 20 บาท จ านวน 975 คน 

จ านวน 200 วนั ประกอบดว้ย

      1.โรงเรียนบา้นทุง่แฝก

      2.โรงเรียนบา้นทุง่แจง

      3.โรงเรียนมหาราช 7

      4.โรงเรียนบา้นรางเฆ่

      5.โรงเรียนบา้นวงัปลา

      6.โรงเรียนบา้นหนองปากชฎั

      7.โรงเรียนบา้นพุมว่งราษฎรบ ารุง

      8.โรงเรียนบา้นพุตะเคยีน

      9.โรงเรียนบา้นสนัดอน

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3274             

ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

123 ล าดบัที ่1

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200)
อุดหนุนโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนต าบลแก้มอ้น 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรียนมหาราช 7 ตาม

โครงการสง่เสรมิวนิยันกัเรียนในโรงเรียนต าบลแกม้อน้

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง   

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561- 2564  หน้าที ่ 21 ล าดบัที ่1

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการหนูน้อยวยัใส ใสใ่จสขุภาพ

ในชอ่งปาก โดยมคีา่ใชจ้า่ย ประกอบดว้ย คา่วสัด ุ เครือ่งเขยีน

และอปุกรณ์ คา่ของสมนาคณุในการดงูาน คา่อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่เชา่ทีพ่กั คา่ยานพาหนะ และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศกึษา

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่1) พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที ่9 ล าดบัที ่1

งบเงินอุดหนุน (56000000) 3,950,000 บาท
เงินอุดหนุน (56100000) 3,950,000 บาท

โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพในชอ่งปาก 10,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและควบคมุโรค

ไขเ้ลือดออก เชน่ คา่น ้ายาส าหรบัฉีดพน่ คา่น ้ามนั ฯลฯ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 

มาตรา 67(3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิตอ่

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่102 ล าดบัที ่15

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการด าเนินงานและบรหิาร

จดัการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตาม "โครงการการแพทย์

ฉุกเฉินประจ าต าบล" เป็นคา่

     - ฝึกอบรมเพิม่พูนความรูผู้ป้ฏบิตักิารในระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน

     - ศกึษาดงูาน

     - คา่จา้งเหมาบรกิารผูป้ฏบิตักิารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ทีป่ฏบิตังิานประจ าในเขตปฏบิตักิารฉุกเฉินขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลแกม้อน้ เพือ่ใหบ้รกิารตลอด 24 ช ั่วโมง

     - คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ชุดปฏบิตักิารฉุกเฉิน

ประจ าต าบล

       ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

- เป็นไปตามหนงัสอื ที ่มท 0891.3/ว 2826 ลงวนัที ่17 

กนัยายน 2553

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่102 ล าดบัที ่15

 

โครงการจิตอาสาพาเยี่ยมบ้าน 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจติอาสาพาเยีย่มบา้น เชน่ 

คา่อาหาร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 

มาตรา 67(6) สง่เสรมิการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้งูอายุ

และผูพ้กิาร

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 4 ปี เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง 

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่12 ล าดบัที ่5

งบด าเนินงาน (53000000) 1,235,000 บาท
ค่าใชส้อย (53200000) 1,035,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

โครงการการแพทย์ฉกุเฉนิ 400,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 1,485,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 115,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการป้องกนัและควบคมุ

โรคพษิสนุขับา้ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก

โรคพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี เชน่ 

คา่วคัซีนและอปุกรณ์ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0810.5/ว 0120 ลงวนัที ่12 มกราคม 2560, หนงัสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 

1745 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 1042            

ลงวนัที ่10 เมษายน 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561- 2564 หน้าที ่10 ล าดบัที ่2

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิา้น

สาธารณสขุ เชน่ การด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรค

ขาดสารไอโอดนีอยา่งเขม้แข็งและย ั่งยืน เป็นตน้ เชน่ คา่

สมนาคณุวทิยากร  คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

- เป็นไประเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม พ.ศ.2557 และหนงัสอื

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0810.5/1175 ลงวนัที ่25 เมษายน 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 4 ปี เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง 

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่13 ล าดบัที ่1

โครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไมพ่ร้อม 30,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร 

คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัและแกไ้ขปญัหาวยัรุน่

ต ัง้ครรภ์ พ.ศ.2559 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม พ.ศ.

2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 4 ปี เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง 

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่13 ล าดบัที ่9

โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 300,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวนวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (5330900) 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดวุทิยาศาสตร์ ท ัง้ประเภทวสัดคุงทน

และประเภทวสัดสุิน้เปลือง  เชน่ เปลหามคนไข ้เครือ่งวดั

น ้าฝน ถงัเก็บเช้ือเพลงิ เคมภีณัฑ ์เวชภณัฑ์ น ้ายาตา่งๆ ถุงมอื 

ฯลฯ รวมถงึรายจา่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกบัคา่วสัด ุเชน่ คา่ขนสง่ 

คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

- เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248             

ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ

ทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย

ตามงบประมาณ, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ 30,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นการสง่เสรมิการด าเนินงานและ

บรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่ป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0891.3/ว 2826 ลงวนัที ่17 กนัยายน 2553

- เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่12 ล าดบัที ่2

ค่าวัสด ุ(53300000) 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสขุภาพดดีว้ยภาคเครือขา่ย 

เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 

มาตรา 67(6) สง่เสรมิการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้งูอายุ

และผูพ้กิาร

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 4 ปี เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง 

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่12 ล าดบัที ่5

โครงการหนูไมจ่มน้ าแน่ถ้าชว่ยกันดแูลป้องกัน 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการหนูไมจ่มน ้าแน่ถา้ชว่ยกนั

ดแูลป้องกนั เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรม พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 4 ปี เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง 

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่13 ล าดบัที ่10

โครงการสุขภาพดดีว้ยภาคีเครือขา่ย 20,000 บาท



จ านวน

รวม
รวม

จ านวน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (5330900)

เครื่องกระตกุหัวใจดว้ยไฟฟ้าแบบอัตโนมตัิ 250,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัใิช้

รูปคลืน่ในการกระตกุหวัใจ สามารถประจุไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ

เมือ่พบความผดิปกตทิีต่อ้งการกระตกุหวัใจและสามารถคง

สภาพการประจุไฟฟ้าไวไ้ดน้าน 30 วนิาที สามารถเปลีย่น

ระดบัพลงังานไดเ้องโดยอตัโนมตั ิตวัเครือ่งสามารถตรวจสอบ

ระบบการท างานของตวัเครือ่งไดด้ว้ยตวัเองในขณะทีเ่ริม่เปิด

เครือ่งและแสดงความพรอ้มของตวัเครือ่งดว้ยสญัลกัษณ์ เพือ่

เป็นการสง่เสรมิการด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

จดัซ้ือตามราคาจากทอ้งตลาด เนื่องจากไมม่ใีนบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

- เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่

27 มถิุนายน 2559 , หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่

19 มนีาคม 2561, หนงัสอื ที ่มท 0808.2/ว 0444   ลงวนัที ่

24 มกราคม 2561 และหนงัสอื ที ่มท 0891.3/ว 2826 ลงวนัที ่

17 กนัยายน 2553

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

136 ล าดบัที ่6

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดเุครือ่งแตงกายใหเ้จา้หน้าทีท่อ้งถิน่

สวมใสข่ณะปฏบิตัหิน้าทีร่ะบบการแพทย์ฉุกเฉิน ท ัง้น้ีให้

เบกิจา่ยไดค้นละไมเ่กนิสองชุดตอ่ปี

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่

วสัดเุครือ่งแตง่กายของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2560 และ

หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 และลงวนัที ่27 

มถิุนายน 2559 

งบลงทุน (54000000) 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (54100000) 250,000 บาท

วัสดเุครื่องแตง่กาย (5331200) 50,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชใ้นการสงัคมสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส คนชรา 

คนพกิาร และผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นในการด าเนินชีวติ เชน่ 

คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสงัคม

สงเคราะห์

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่

ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561- 2564 หน้าที ่14 ล าดบัที ่1

 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

โครงการขอรับบริจาค อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้
พิการ

20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการขอรบับรจิาค อปุกรณ์ สิง่

อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิาร ผูป่้วยตดิเตยีง ผูส้งูอายุทีม่ี

ภาวะพึง่พงิ เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสงัคม

สงเคราะห์

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่

ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่14 ล าดบัที ่1

โครงการชว่ยเหลือประชาชนทีไ่ดร้ับความเดอืดร้อน 100,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) 120,000 บาท
งบด าเนินงาน (53000000) 120,000 บาท

ค่าใชส้อย (53200000) 120,000 บาท



รวม

รวม
รวม

จ านวน

จ านวนเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน (5220200) 55,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังานสว่น

ต าบล จ านวน 12 เดอืน 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรคสอง และประกาศ

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไป

เกีย่วกบัการใหพ้นกังานสว่นต าบลไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558  

และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 

ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการ

ค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (52200000) 1,827,000 บาท
เงินเดอืนพนักงาน (5220100) 970,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล ฯลฯ จ านวน 4 อตัรา 

จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี

     1. ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองชา่ง

     2. ต าแหน่ง นายชา่งส ารวจ

     3. ต าแหน่ง นายชา่งโยธา

     4. ต าแหน่ง เจา้พนกังานธุรการ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรคสอง และประกาศ

คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล เรือ่ง มาตรฐานท ั่วไป

เกีย่วกบัการใหพ้นกังานสว่นต าบลไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558  

และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 

ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการ

ค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

แผนงานเคหะและชมุชน (00240)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน (00241) 4,241,000 บาท

งบบุคลากร (52000000) 1,827,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวนเงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง (5220800) 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจา้ง 

จ านวน 4 อตัรา จ านวน 12 เดอืน 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดั

ราชบรีุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัพนกังานจา้ง ลง

วนัที ่23 กรกฎาคม 2547 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138    ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 

2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการ

บรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นต าบลทีค่วร

ไดร้บัตามทีร่ะเบยีบก าหนด จ านวน 12 เดอืน

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล 

เรือ่ง การก าหนดรายการคา่ใชจ้า่ยเงนิเดอืน ประโยชน์ตอบ

แทนอืน่ และคา่จา้งของขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

ลูกจา้งและพนกังานจา้ง (ฉบบัที ่2)   ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 

2558 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่งซกัซอ้มแนว

ทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) 660,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนและเงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังาน

จา้ง ของพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป 

จ านวน 4 ต าแหน่ง 12 อตัรา 12 เดอืน ดงัน้ี

   1. ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ

   2. ต าแหน่ง ผูช้ว่ยชา่งโยธา

   3. ต าแหน่ง ผูช้ว่ยชา่งไฟฟ้า

   4. ต าแหน่ง ผูช้ว่ยชา่งส ารวจ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดั

ราชบรีุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัพนกังานจา้ง ลง

วนัที ่23 กรกฎาคม 2547 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138     ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 

2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการ

บรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงินประจ าต าแหน่ง (5220300) 42,000 บาท



รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหก้บัพนกังานสว่นต าบลซึง่มสีทิธไิดร้บั

ตามระเบยีบของทางราชการ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรใหก้บัผูม้ี

สทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรตาม

หลกัเกณฑ์และอตัราการจา่ยตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ

สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

รวมแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่ 3)  พ.ศ. 2548

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (5310300) 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้ง พนกังานจา้งและผูม้สีทิธเิบกิตาม

ระเบยีบฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ

จา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

ค่าเชา่บ้าน (5310400) 84,000 บาท

ค่าตอบแทน (53100000) 314,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (5310100) 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ตรวจการ

จา้ง ควบคมุงาน คา่ตอบแทนคณะกรรมการตา่งๆ ทีไ่ดร้บัการ

แตง่ต ัง้ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยการ

คดัเลือกพนกังานและลูกจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ฉบบัที ่2 พ.ศ.2558 และ

หนงัสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 156        

ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2560

งบด าเนินงาน (53000000) 2,314,000 บาท



รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวนค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400) 1,050,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้

งานไดต้ามปกต ิทีเ่กดิจากการเสือ่มสภาพหรือ ช ารุดเสยีหาย

จากการใชง้านปกต ิ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ จ านวน 50,000 บาท และต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 1,000,000 บาท ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์

และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่

สาธารณูปโภค

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารเพือ่ใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งหนึ่ง

อยา่งใด ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์ 

หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใด และอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง 

เชน่ 

     1) คา่จา้งเหมาสบูน ้า คา่บรกิารก าจดัปลวก คา่ก าจดัสิง่

ปฏกิูล 

     2) คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์

     3) คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการ

ด าเนินคดี

     4) คา่โฆษณาและเผยแพร่

          ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่          

ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ในราชอาณาจกัรและการเดนิทางไปตา่งประเทศช ั่วคราว

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 และหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 3446 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2548 

ค่าใชส้อย (53200000) 1,300,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (5320100)

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 200,000 บาท



รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือจดัหาวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ ท ัง้ 3 ประเภท 

ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดสุิน้เปลือง และประเภท

วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า 

เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า มาตรส าหรบัตรวจวงจรไฟฟ้า หลอด

ไฟฟ้า เบรคเกอร์ ฯลฯ หมายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระ

พรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดกุ่อสร้าง (5330600) 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือจดัหาวสัดกุอ่สรา้ง ท ัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่

ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดสุิน้เปลือง และประเภทวสัดุ

อปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ อฐิ หนิ ปนู ทราย จอบ เสยีม 

เลือ่ย ไม ้ส ีตะป ูฯลฯ หมายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระ

พรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดสุ านักงาน (5330100) 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นงานส านกังาน 

ท ัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดุ

สิน้เปลือง และประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 

เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเย็บกระดาษขนาดเล็ก นาฬกิา 

พระบรมฉายาลกัษณ์ กระดาษ ตลบัผงหมกึ น ้าดืม่ส าหรบั

บรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ หมายความรวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่

ประกนัภยั  คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (5330200) 200,000 บาท

ค่าวัสด ุ(53300000) 700,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนวัสดคุอมพิวเตอร์ (5331400) 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดคุอมพวิเตอร์ ทีจ่ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ 3 

ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดสุิน้เปลือง และ

ประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึ

ขอ้มลู ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด 

ฯลฯ หมายความรวมคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่

ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444       

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้

ท ัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดุ

สิน้เปลือง และประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เชน่ 

น ้ามนัดเีซล น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ 

หมายความรวมคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ 

คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (5331100) 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่เชน่ กระดาษ

เขยีนโปรสเตอร์  เมมโมรีก่าร์ด  ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ 

หมายความรวมคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ 

คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดยุานพาหนะและขนส่ง (5330700) 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดยุานพาหนะและขนสง่ ทีจ่ าเป็นตอ้ง

ใช ้ท ัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก ่ประเภทวสัดคุงทน ประเภทวสัดุ

สิน้เปลือง และประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ เชน่ 

แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน ไขควง หมอ้น ้ารถยนต์ ฯลฯ 

หมายความรวมคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ 

คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559,  มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444      

 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) 200,000 บาท



รวม
รวม

จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวน

ค่าใชส้อย (53200000) 730,000 บาท

โครงการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชวีิต 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาคณุภาพชีวติผูด้อ้ยโอกาส

และครอบครวัผูม้รีายไดน้้อย การสง่เสรมิและสนบัสนุนการ

พฒันาคณุภาพชีวติ รวมท ัง้การบ ารุงและสง่เสรมิการประกอบ

อาชีพของประชาชน เพือ่ใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พียงพอตอ่การ

ด ารงชีวติและสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งย ั่งยืน เชน่ คา่ป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่

วสัดอุปุกรณ์ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการชว่ยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

104 ล าดบัที ่26

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์

ขนาดใหญ ่เชน่ เครือ่งจกัรกลยานพาหนะ เป็นตน้ ซึง่ไม่

รวมถงึคา่ซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์

และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่

สาธารณูปโภค

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน (00252) 730,000 บาท
งบด าเนินงาน (53000000) 730,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (54100000) 100,000 บาท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บาท

งบลงทุน (54000000) 100,000 บาท



จ านวน

จ านวน
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม "โครงการโตไปไมโ่กง" เชน่ คา่

สมนาคณุวทิยากร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ ให้

ความรูแ้ละสรา้งจติส านึกใหก้บัเด็กและเยาวชนภายในพ้ืนที่

ต าบลแกม้อน้ เกดิความตระหนกัรูส้ามารถแยกแยะถูกผดิได ้

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่23 ล าดบัที ่2

โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัท าวารสาร

ประชาสมัพนัธ์ เชน่ คา่จา้งผลติวารสารประชาสมัพนัธ์ผลการ

ด าเนินงานทีผ่า่นมา และแผนงานทีจ่ะด าเนินงานในอนาคต

ของหน่วยงาน ฯลฯ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน

- เป็นไปตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2560 มาตรา 253 ในการด าเนินงาน ใหอ้งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ สภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เปิดเผยขอ้มลูและ

รายงานผลการด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดท ัง้มี

กลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่มสีว่นรว่มดว้ย ท ัง้น้ี ตาม

หลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่ฎหมายบญัญตัิ

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการ

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ.2546  มาตรา 20 เพือ่ใหก้าร

ปฏบิตัริาชการในสว่นราชการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ให้

สว่นราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแลว้

เสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณทีจ่ะตอ้งใชใ้นแต่

ละงานหรือโครงการ และตอ้งเผยแพรใ่หข้า้ราชการและ

ประชาชนทราบท ั่วกนัดว้ย

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

110 ล าดบัที ่14

โครงการโตไปไมโ่กง 30,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม "โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของ

ชาตโิดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ" ซึง่เป็นสถาบนัส าคญั

ของชาตอินัเป็นศนูย์รวมแหง่ความเป็นชาตแิละความสามคัคี

ของคนในชาต ิเชน่ คา่เชา่สถานที ่คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

คา่จา้งจดันิทรรศการ ฯลฯ ซึง่เป็นกจิกรรมอนัเป็นการพทิกัษ์

รกัษาไวซ้ึง่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ อนัเป็นทีย่ดึเหนี่ยว

และเป็นศนูย์รวมจติใจของประชาชนชาวไทยท ัง้ชาติ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่

นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่121 ล าดบัที ่1

โครงการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพสู่ชมุชน 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการนวดแผนไทยเพือ่สขุภาพ 

เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการ ฯลฯ ซึง่เป็นกจิกรรมการใหค้วามรูเ้พือ่การพฒันา

สตรีและครอบครวัแกป่ระชาชนในพ้ืนที่

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่

ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที ่พ.ศ.2560   และ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561- 2564 หน้าที ่15 ล าดบัที ่4

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาตโิดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์

100,000 บาท

โครงการท้องถ่ินไทยใส่ใจความสะอาดคนในชาตมิคีวามสุข 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม "โครงการทอ้งถิน่ไทยใสใ่จความ

สะอาดคนในชาตมิคีวามสขุ" เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร 

คา่อาหาร อาหารวา่ว คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ ซึง่

เป็นกจิกรรมเพือ่การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ

รอ้ยในพ้ืนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่น

ต าบลแกม้อน้ การก าจดัภาวะมลพษิทีม่ผีลตอ่สขุภาพอนามยั 

สวสัดภิาพ และคณุภาพชีวติของประชาชน

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2560, 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจดัการมลูฝอย พ.ศ.

2560 ลงวนัที ่18 ตลุาคม 2560 และหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 

0891.4/407 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง   

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561- 2564 หน้าที ่118 ล าดบัที ่4



จ านวน

จ านวน

จ านวน
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม "โครงการยกยอ่งเชดิชูบคุคล

ตน้แบบ" เชน่ คา่โลป่ระกาศเกียรตคิณุ ฯลฯ เพือ่ยกยอ่งเชดิชู

บคุคลตน้แบบในดา้นตา่งๆ ภายในต าบลแกม้อน้ ใหเ้ป็นที่

ประจกัษ์แกบ่คุคลท ั่วไปและเพือ่ปลุกจติส านึกใหส้งัคม

ตระหนกัถงึคณุคา่แหง่ความด ี

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่23 ล าดบัที ่1

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม "โครงการพฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรทอ้งถิน่รกัษ์โลก (อถล.)" เชน่ คา่สมนาคณุ

วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการ ฯลฯ ซึง่เป็นกจิกรรมการใหค้วามรูเ้พือ่การสรา้ง

จติส านึกใหแ้กค่นในครอบครวั ชุมชน ต าบล และหมูบ่า้น ใหม้ี

สว่นรว่มในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย ฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2560, 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจดัการมลูฝอย พ.ศ.

2560        ลงวนัที ่18 ตลุาคม 2560 และหนงัสอืดว่นมาก ที ่

มท 0891.4/407 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง (ฉบบั

ที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่12 ล าดบัที ่1

โครงการยกย่องเชดิชบูุคคลตน้แบบ 10,000 บาท

โครงการประชมุประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการประชุมประชาคมหมูบ่า้น/

ประขาคมต าบลเพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ใหค้รอบคลุมท ัง้ 

15 หมูบ่า้น และคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัท า

แผนชุมชนและกจิกรรมสนบัสนุนการจดัประชุมประชาคม

แผนชุมชน การพฒันาผูน้ าชุมชน สรา้งเครือขา่ยองค์กรชุมชน

และสนบัสนุนการขบัเคลือ่นแผนชุมชนแบบบรูณาการเพือ่น า

ขอ้มลูมาจดัท าเป็นแผนพฒันาทอ้งถิน่  เชน่ คา่อาหารวา่ง คา่

ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 

856 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2553 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561- 2564 หน้าที ่

110 ล าดบัที ่15



จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการสรา้ง

โอกาสในสงัคมการพฒันาคณุภาพชีวติ (ผูด้อ้ยโอกาส/คนไรท้ี่

พึง่) เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการ ฯลฯ ซึง่เป็นกจิกรรมเพือ่การพฒันาคณุภาพชีวติ

ผูด้อ้ยโอกาสและครอบครวัผูม้รีายไดน้้อย คนชรา คนพกิาร 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่

ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที ่พ.ศ.2560 และระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ

เขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่14 ล าดบัที ่3

โครงการวันท้องถ่ินไทย 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม "โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย" เชน่ 

คา่อาหาร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ  เป็นกจิกรรมเพือ่ร าลกึ

ถงึพระมหากรุณาธคิณุแหง่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัและใหป้ระชาชนไดเ้ห็นความส าคญัของการปกครอง

สว่นทอ้งถิน่อนัเป็นรากฐานส าคญัของการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

- เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่22 มถิุนายน 2553 

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน 

การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนั

กีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

122 ล าดบัที ่7

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคมการพัฒนา
คุณภาพชวีิต (ผู้ดอ้ยโอกาส/คนไร้ทีพ่ึ่ง)

20,000 บาท

โครงการลดละเลิกใชภ้าชนะโฟมในการบรรจุอาหาร 30,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม "โครงการลดละเลกิใชภ้าชนะโฟม

บรรจุอาหาร" เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหาร

วา่ง คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ ซึง่เป็นกจิกรรมให้

ความรูแ้กเ่จา้หน้าทีท่อ้งถิน่ (ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังาน

สว่นต าบล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง) นกัเรียน และ

ประชาชนท ั่วไป การใชว้สัดทุีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 และหนงัสอื ที ่มท 0816.3/ว 1730 ลง

วนัที ่1 กนัยายน 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่21 ล าดบัที ่2



จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวนโครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที ่5 สืบสานประเพณีของดี
จอมบึง

40,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิสกัการะพระบรมรา

ชานุสาวรีย์ รชักาลที ่5 สบืสานประเพณีของดจีอมบงึ  โดยมี

คา่ใชจ้า่ย ประกอบดว้ย คา่รบัรองผูไ้ดร้บัเชญิมารว่มงานและผู้

มารว่มประกอบกจิกรรมตามวตัถุประสงค์ คา่มหรสพ การ

แสดง และคา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์งาน และ

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานทีแ่ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและ

เกีย่วขอ้ง 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วฒันธรรมและนนัทนาการ

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานและการจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่

นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง   

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 24 ล าดบัที ่6

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00251) 230,000 บาท
งบด าเนินงาน (53000000) 40,000 บาท

ค่าใชส้อย (53200000) 40,000 บาท

โครงการสานเส้นสายสร้างรายได้ 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสานเสน้สายสรา้งรายได ้

เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการ ฯลฯ ซึง่เป็นกจิกรรมการใหค้วามรูเ้พือ่การพฒันา

สตรีและครอบครวัแกป่ระชาชนในพ้ืนที่

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่

ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที ่พ.ศ.2560 และระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ

เขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่14 ล าดบัที ่2



รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวน
ครุภัณฑ์กีฬา (5411200)

เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งออกก าลงักายกลางแจง้ หมูท่ี ่6 

บา้นหนองปากชฎั บรเิวณศาลาประชาคม (หน้าโรงเรียนบา้น

หนองปากชฎั) โดยมคีณุลกัษณะดงัน้ี

     1.เครือ่งบรหิารไหล ่แขน ขาและขอ้สะโพก จ านวน 1 ชุด

     2.เครือ่งบรหิารสะโพกและกลา้มเน้ือขา       จ านวน 1 ชุด

     3.เครือ่งบรหิารกลา้มเน้ือแขน อก หวัไหล ่แบบดนัมอืเพือ่

ยกตวั จ านวน 1 ชุด

     4.ลูว่ิง่เอนกประสงค์แบบลอ้ถว่ง                  จ านวน 1 ชุด

     5.จกัรยานบรหิารขอ้เขา่แบบเดีย่ว              จ านวน 1 ชุด

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วฒันธรรมและนนัทนาการ

- เป็นไปตามพระราบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 

2559 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 044     

  ลงวนัที ่24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 

100 ล าดบัที ่5

งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 100,000 บาท
งบลงทุน (54000000) 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (5410000) 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรียนมหาราช 7 ตาม

โครงการกีฬานกัเรียนในต าบลแกม้อน้และกีฬาอ าเภอจอมบงึ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วฒันธรรมและนนัทนาการ

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 

123 ล าดบัที ่2

อุดหนุนโครงการวันเดก็แห่งชาติ 90,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรียนมหาราช 7 ตาม

โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วฒันธรรมและนนัทนาการ

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561- 2564 หน้า 

125 ล าดบัที ่2

เงินอุดหนุน (56100000) 190,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200)

อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียนภายในต าบลแก้มอ้น 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน (56000000) 190,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการวนัสงกรานต์และ

วนัผูส้งูอายุ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่รบัรอง คา่เชา่หรือ

คา่บรกิารวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจดังาน คา่จา้งเหมาท า

ความสะอาด คา่ใชจ้า่ยในการตกแตง่ จดัสถานที ่คา่เชา่เครือ่ง

เสยีง คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น

และเกีย่วขอ้ง ฯลฯ

-ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วฒันธรรมและนนัทนาการ

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม

การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 

122 ล าดบัที ่4

โครงการแห่เทียนพรรษา 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการแหเ่ทียนพรรษา 

โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยในการตกแตง่ จดั

สถานที ่คา่เชา่เครือ่งเสยีง คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง ฯลฯ

-ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วฒันธรรมและนนัทนาการ

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม

การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 

122 ล าดบัที ่3

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดังานวนัลอย

กระทง โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่รบัรอง คา่เชา่หรือ

คา่บรกิารวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจดังาน คา่จา้งเหมาท า

ความสะอาด คา่ใชจ้า่ยในการตกแตง่ จดัสถานที ่คา่เชา่เครือ่ง

เสยีง คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น

และเกีย่วขอ้ง ฯลฯ

-ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการศาสนา 

วฒันธรรมและนนัทนาการ

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม

การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 

122 ล าดบัที ่5

โครงการวันสงกรานตแ์ละวันผู้สูงอายุ 100,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) 210,000 บาท
งบด าเนินงาน (53000000) 210,000 บาท

ค่าใชส้อย (53200000) 210,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 บ้านทุง่แจง สาย
ซอยสวัสดี

1,432,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่2 บา้น

ทุง่แจง สายซอยสวสัด ีขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 560.00 

เมตร หรือมพ้ืีนทีเ่ทคอนกรีตไมน้่อยกวา่ 2,244.50 ตาราง

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์ระหวา่ง

ด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ

แลว้เสร็จ จ านวน 1 ป้าย

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

อตุสาหกรรมและการโยธา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิาร

สว่นต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561- 2564 หน้า 54 ล าดบัที ่9 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (5421000)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่14 บ้านห้วยส าโรง
 สายซอยบ้านนายทรงเกียรติ

954,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่14 บา้น

หว้ยส าโรง สายซอยบา้นนายทรงเกียรต ิ เสรีนิมติมงคล ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือมพ้ืีนทีเ่ทคอนกรีตไม่

น้อยกวา่ 1,427.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มตดิต ัง้

ป้ายประชาสมัพนัธ์ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการแลว้เสร็จ จ านวน 1 ป้าย

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

อตุสาหกรรมและการโยธา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และตาม

พระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง     

(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 2 ล าดบัที ่89 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 4,170,000 บาท
งบลงทุน (54000000) 4,170,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (54200000) 4,170,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 บ้านพุมว่ง สาย
ซอยบ้านนายชว่ย เรไร

489,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่7 บา้นพุ

มว่ง สายซอยบา้นนายชว่ย เรไร ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีเ่ทคอนกรีตไมน้่อย

กวา่ 818 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์ระหวา่ง

ด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ

แลว้เสร็จ จ านวน 1 ป้าย

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน

อตุสาหกรรมและการโยธา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิาร

สว่นต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 63 ล าดบัที ่50 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4 บา้น

รางเฆ ่ซอย 15 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร 

หรือมพ้ืีนทีเ่ทคอนกรีตไมน้่อยกวา่ 381 ตารางเมตร พรอ้ม

ตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย 

และป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการแลว้เสร็จ จ านวน 1 ป้าย

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงาน

อตุสาหกรรมและการโยธา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561- 2564 หน้า 58 ล าดบัที ่30 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บ้านวังหลา สาย
ซอยบ้านนายพลาย

956,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่5 บา้น

วงัหลา สายซอยบา้นนายพลาย  ทองดอนจุย  ขนาดกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือมพ้ืีนทีเ่ทคอนกรีตไมน้่อยกวา่ 

1,618.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 1 ป้าย และป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการแลว้เสร็จ จ านวน 1 ป้าย

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

อตุสาหกรรมและการโยธา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 60 ล าดบัที ่36 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่4 บ้านรางเฆ่ ซอย 
15

239,000 บาท



จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวน
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม "โครงการคลองสวยน ้าใส " เชน่ 

วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ เพือ่

รว่มกนัอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าและสิง่แวดลอ้ม 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่

นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 และหนงัสอื สถ.ดว้นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว 

164 ลงวนัที ่26 มกราคม 2558

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง    

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่118 ล าดบัที ่3

งบด าเนินงาน (53000000) 190,000 บาท
ค่าใชส้อย (53200000) 190,000 บาท

โครงการคลองสวยน้ าใส 50,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (5320300)

ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชนหรือนิตบิุคคล 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่จา้งออกแบบ จา้งควบคมุงานทีจ่า่ย

ใหแ้กเ่อกชนหรือนิตบิคุคล กรณีราชการสว่นทอ้งถิน่ไมม่ี

หน่วยงานออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้งหรือมแีตไ่ม่

สามารถออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้งไดเ้อง โดยจา่ยใม่

เกนิอตัราทีก่ าหนดไวใ้นบญัชีอตัราคา่จา้งผูใ้หบ้รกิารงานจา้ง

ออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้ง ตามกฎกระทรวงก าหนด

อตัราคา่จา้งผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบหรือควบคมุงาน

กอ่สรา้ง พ.ศ.2560

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและ

การโยธา

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามกฎกระทรวงก าหนดอตัราคา่จา้งผูใ้หบ้รกิารงาน

จา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้ง และพระราชบญัญตักิาร

จดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 หมวด 8 

งานจา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้ง และหนงัสอืกรม

สง่เสรมิการปกครอง ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่

9 มถิุนายน 2558

แผนงานการเกษตร (00320)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้(00322) 190,000 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิตบิุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง (5421200)



จ านวน

จ านวน

จ านวน
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม "โครงการศกึษาดงูานพ้ืนทีป่่าชุมชน

เฉลมิพระเกียรต ิ(ตน้แบบ) " เชน่ คา่เชา่เหมารถ วสัดอุปุกรณ์

ตา่งๆ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ เป็นการจดักจิกรรม

เพือ่สนบัสนุนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารขิองสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที ่   

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 และ หนงัสอื สถ. ที ่มท 0891.4/ว 164      

ลงวนัที ่26 มกราคม 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

120 ล าดบัที ่10

โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม "โครงการรกัน ้า รกัป่า รกัษา

แผน่ดนิ " เชน่ วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการ ฯลฯ เพือ่รว่มกนัอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าและป่า และ

สรา้งจติส านึกของประชาชนในการคุม้ครอง ดแูล บ ารุงรกัษา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่

นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 และหนงัสอื สถ.ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว 

164 ลงวนัที ่26 มกราคม 2558

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง     

(ฉบบัที ่1) พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่22 ล าดบัที ่1

โครงการศึกษาดงูานพ้ืนทีป่่าชมุชนเฉลิมพระเกียรต ิ(ตน้แบบ) 100,000 บาท

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใชห้ญ้าแฝกอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม "โครงการพฒันาและรณรงค์การใช้

หญา้แฝกอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ" เชน่ วสัดอุปุกรณ์

ตา่งๆ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ ฯลฯ เป็นการจดักจิกรรม

เพือ่สนบัสนุนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารขิอง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่

นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที ่

120 ล าดบัที ่12



รวม
รวม
รวม

จ านวน

จ านวน

รวม
รวม

จ านวน
ค่าใชส้อย (53200000) 50,000 บาท
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400) 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้

สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีเ่กดิจากการเสือ่มสภาพหรือช ารุด

เสยีหายจากการใชง้านปกต ิ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์

และอตัราคา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่

สาธารณูปโภค

เงินเพ่ิมตา่ง ๆของพนักงานจ้าง (5220800) 12,000 บาท
เพือ่จา่ยคา่เงนิเพิม่ของพนกังานจา้ง ต าแหน่งพนกังานจดมาตร

วดัน ้า 1 อตัรา 12 เดอืน ดงัน้ี

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล

จงัหวดัราชบรีุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัพนกังาน

จา้ง ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2547 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. 

ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 

2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการ

บรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

งบด าเนินงาน (53000000) 250,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (52200000) 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) 108,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนและเงนิปรบัปรุงคา่ตอบแทนพนกังาน

จา้ง ของพนกังานจา้งต าแหน่งพนกังานจดมาตรวดัน ้า 1 อตัรา 

12 เดอืน ดงัน้ี

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เป็นไปตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.

2561 และตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล

จงัหวดัราชบรีุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัพนกังาน

จา้ง ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2547 และหนงัสอืส านกังาน ก.จ. 

ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 

2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นการ

บรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งานกิจการประปา (00332) 470,000 บาท
งบบุคลากร (52000000) 120,000 บาท



รวม
จ านวน

รวม
จ านวน

รวม
รวม

จ านวนค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้ง

ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่เชน่ เครือ่งจกัรกลยานพาหนะ เป็น

ตน้ ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบ ารุงปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์

และอตัราคา่ใช่จ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่

สาธารณูปโภค

งบลงทุน (54000000) 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (54100000) 50,000 บาท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800)

ค่าสาธารณูปโภค (53400000) 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า (5340100) 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้ารวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระพรอ้มกนั 

เชน่ คา่บรกิาร คา่ภาษี เป็นตน้ ของกจิการประปาหมูบ่า้น หมู่

ที ่7 บา้นพุมว่ง ต าบลแกม้อน้

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัรา

คา่ใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่

เบกิจา่ยในลกัษณะคา่ใชส้อย วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค

ค่าวัสด ุ(53300000) 50,000 บาท
วัสดอ่ืุน (5332000) 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดอุืน่ เชน่ มเิตอร์น ้า-ไฟฟ้า, สมอเรือ 

ตะแกรงกนัสวะ  ฯลฯ หมายความรวมคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระ

พรอ้มกนั เชน่ คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559, มท 0808.2/ว 

1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 และ มท 0808.2/ว 0444       

 ลงวนัที ่24 มกราคม 2561



รวม

จ านวน

รวม
รวม
รวม

จ านวนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5110300) 198,310 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของนายจา้งใน

อตัรารอ้ยละหา้ของคา่จา้ง

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้         จ านวนเงนิ 190,270 บาท และ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวนเงนิ    8,040 บาท

  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

- เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 และดว่น

ทีส่ดุ มท 0809.5/ว 81 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557 และ

หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 

0809.4/ว 1875 ลงวนัที ่21 มถิุนายน 2561

- พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 2553 มาตรา 46 และกฏ

กระทรวงก าหนดอตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัส ัง้คม 2556 

บญัชี ข นายจา้งสมทบกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย กรณี

ทุพพลภาพ กรณีตายและกรณีคลอดบตุรนายจา้งสมทบรอ้ยละ 

รอ้ยละ 1.5 สมทบกรณีสงเคราะห์บตุรและกรณีชราภาพรอ้ย

ละ 3 ของคา่จา้งของผูป้ระกนัตน กฎกระทรวงก าหนดอตัราเงนิ

สมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมเพือ่การจา่ยประโยชน์ทดแทน

ในกรณีวา่งงาน พ.ศ. 2546 นายจา้งสมทบอตัรารอ้ยละ 0.5 

ของคา่จา้งของผูป้ระกนัตน 

แผนงานงบกลาง (00410)

งบกลาง (00411) 15,456,630 บาท
งบกลาง (51000000) 15,456,630 บาท

งบกลาง (51100000) 15,456,630 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (5421100)
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงทีด่นิ รวมถงึรายจา่ยเพือ่

ดดัแปลง ตอ่เตมิหรือปรบัปรุงสิง่กอ่สรา้ง ซึง่ท าใหท้ีด่นิ 

สิง่กอ่สรา้งมมีลูคา่เพิม่ขึน้ หรือเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ

ซอ่ม และหรือเปลีย่นแปลงสว่นประกอบอนัเป็นโครงสรา้งของ

สิง่กอ่สรา้งหรือสิง่กอ่สรา้งท ัง้หมดหรือบางสว่น ใหค้งสภาพ

และหรือใชง้านไดต้ามปกตดิงัเดมิ และคา่ใชจ้า่ยในการแกไ้ข 

การกระท า และหรือการด าเนินการอืน่ใด อนัเป็นโครงสรา้ง

ของสิง่กอ่สรา้งหรือสิง่กอ่สรา้งท ัง้หมดหรือบางสว่น ซึง่ได้

กอ่สรา้งนัน้ไวแ้ลว้ใหม้สีภาพทีด่ยีิง่ขึน้

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 และหนงัสอืคณะกรรมการวนิิจฉยั

ปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั ดว่นทีส่ดุ 

ที ่กค(กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวนัที ่4 มถิุนายน 2561

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (54200000) 50,000 บาท



จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ ใหแ้กผู่ส้งูอายุทีม่อีายุ 60 ปี

บรบิรูณ์ขึน้ไป ที ่มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 และไดข้อ

ขึน้ทะเบยีนขอรบัเงนิเบีย้ยงัชีพไวก้บัองค์การบรหิารสว่นต าบล

แกม้อน้ไวแ้ลว้ตามประกาศบญัชีรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเงนิเบีย้ยงั

ชีพผูส้งูอายุ โดยถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 และหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

มาตรา 16  และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2552 และหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง และหนงัสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 

กรกฎาคม 2561

เบีย้ยังชพีคนพิการ (5110800) 3,792,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ความพกิารใหแ้กค่นพกิารทีม่สีทิธติรม

หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดทีไ่ดแ้สดงความจ านงโดยการขอขึน้

ทะเบยีนเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ความพกิารไวก้บัองค์การบรหิาร

สว่นต าบลแกม้อน้แลว้ ตามประกาศบญัชีรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเบีย้

ความพกิาร โดยถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2559 รวมถงึหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

มาตรา 16  และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2552 และหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง และหนงัสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 

กรกฎาคม 2561

เบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ (5110700) 10,725,600 บาท



จ านวน

จ านวน
เพือ่จา่ยเป็นเงนิส ารองจา่ยตอ่การเผชญิเหตสุาธารณภยัตลอดปี

และใหน้ าเงนิส ารองจา่ยไปใชจ้า่ยเพือ่กรณีฉุกเฉินทีม่สีาธารณ

ภยัเกดิขึน้หรือการบรรเทาปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน

เป็นสว่นรวมเทา่นัน้ เชน่ การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยั 

น ้าป่าไหลหลาก แผน่ดนิถลม่ ภยัแลง้ วาตภยั อคัคภียั ไฟป่า

และหมอกควนั และโรคตดิตอ่

-  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  จ านวน 186,720 บาท

   ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน  50,170 บาท

   ปรากฏในแผนงานงบกลาง

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่

ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 และ

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 

0313.4/ว 667 ลว.12 ม.ีค.2545, มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 

ม.ิย.2559 และดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลว. 8 ก.พ.

2560

- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0891.2/ว 76 ลว. 13 ม.ค.2558, ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0810.4/ว 526 ลว. 8 ม.ีค.2560, ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 

1064 ลว. 31 พ.ค.2560, ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 1173 ลว.

15 ม.ิย.2560 และ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 1520 ลว. 2 

ส.ค.2560

เบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ (5110900) 78,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ใหแ้กผู่ป่้วยเอดส์ทีแ่พทย์

ไดร้บัรองและท าการวนิิจฉยัแลว้ และมคีวามเป็นอยูย่ากจน 

หรือถูกทอดทิง้ขนาดผูอ้ปุการะดแูล ไมส่ามารถประกอบอาชีพ

เล้ียงตนเองได ้โดยถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

- เป็นไปตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

มาตรา 16  และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2552 และหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง และหนงัสอืกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 

กรกฎาคม 2561

ส ารองจ่าย (5111000) 236,890 บาท



จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบั

ทอ้งถิน่หรือพ้ืนที ่อบต.แกม้อน้ รอ้ยละ 40 ของเงนิทีไ่ดร้บั

จดัสรรจากกองทุนหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิเรือ่ง การก าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ด าเนินงานและบรหิารจดัการกองทุน

หลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนที ่พ.ศ.2557

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 
(5120100) 245,480 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ (กบท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง

- เป็นไปตามหนงัสอืส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวนัที ่12 

กรกฎาคม 2560 และที ่มท 0808.5/ว 30 ลงวนัที ่12 

กรกฎาคม 2560

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน (5111100)

เงินสมทบกองทุน สปสช.อบต.แก้มอ้น 180,350 บาท


