
 
     

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 

******************************************** 
  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 
ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 และนายอ าเภอโนนไทยได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้วนั้นเมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2562 
 

  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 )นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
จึงได้ลงนามและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีผลบังคับใช้ 
ต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
      

  ประกาศ   ณ  วันที่ 30 เดือน กันยายน 2562 
 

 
 
     (ลงชื่อ) 

      (นายสมบูรณ์ พิพัฒน์ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 
 

 



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 127,639.65 99,600.00 136,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

47,622.50 28,200.00 66,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 238,866.70 290,000.00 240,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

137,454.00 150,000.00 130,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,194.00 4,200.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 552,776.85 572,000.00 575,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,826,102.35 14,428,000.00 15,425,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,826,102.35 14,428,000.00 15,425,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,986,603.00 12,000,000.00 12,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

11,986,603.00 12,000,000.00 12,500,000.00

รวม 27,365,482.20 27,000,000.00 28,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,486,670.00 7,927,100.00 9,157,140.00

งบบุคลากร 7,637,592.00 8,983,900.00 9,193,760.00

งบดําเนินงาน 2,945,033.79 5,491,900.00 6,090,300.00

งบลงทุน 1,943,197.00 3,387,100.00 2,960,800.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 80,000.00 80,000.00

งบเงินอุดหนุน 878,000.00 1,130,000.00 1,018,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 20,910,492.79 27,000,000.00 28,500,000.00

รวม 20,910,492.79 27,000,000.00 28,500,000.00



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์

อําเภอ โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,500.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25,867.25 26,882.75 36,344.94 30,000.00 33.33 % 40,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 70,618.81 63,644.86 85,516.71 67,000.00 -50.75 % 33,000.00
     ภาษีป้าย 7,716.00 3,015.00 5,778.00 2,500.00 20.00 % 3,000.00
     อากรการฆาสัตว 70.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 104,272.06 93,542.61 127,639.65 99,600.00 136,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 737.20 737.20 1,018.50 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,207.50 1,207.75 979.00 1,500.00 100.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 239.25 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 500.00 170.00 150.00 200.00 150.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 20,208.00 16,491.00 44,135.00 20,000.00 75.00 % 35,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 790.00 790.00 710.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 2,630.00 1,040.00 630.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 30,321.95 22,435.95 47,622.50 28,200.00 66,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 231,709.68 284,626.20 238,866.70 290,000.00 -17.24 % 240,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 231,709.68 284,626.20 238,866.70 290,000.00 240,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 154,314.00 147,914.00 137,354.00 150,000.00 -13.33 % 130,000.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 154,414.00 147,914.00 137,454.00 150,000.00 130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 200.00 0.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 10,000.00 3,000.00 0.00 200.00 400.00 % 1,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 296.00 0.00 4.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 540.00 550.00 1,090.00 4,000.00 -75.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,036.00 3,550.00 1,194.00 4,200.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 451,676.92 484,210.50 483,077.52 495,000.00 1.01 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,184,057.95 8,380,618.43 8,585,228.30 8,450,000.00 6.51 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,856,572.69 1,749,054.39 1,883,077.23 1,850,000.00 5.41 % 1,950,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 82,696.94 91,519.81 90,708.29 95,000.00 0.00 % 95,000.00
     ภาษีสุรา 855,980.78 831,837.17 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,841,221.71 2,004,629.71 3,199,805.32 2,900,000.00 10.34 % 3,200,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาภาคหลวงแร 34,307.71 49,892.13 46,101.28 43,000.00 4.65 % 45,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 28,807.70 40,519.32 24,975.41 45,000.00 0.00 % 45,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

341,688.00 521,668.00 513,129.00 550,000.00 7.27 % 590,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,677,010.40 14,153,949.46 14,826,102.35 14,428,000.00 15,425,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

4,837,456.00 11,675,190.00 11,986,603.00 12,000,000.00 4.17 % 12,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,837,456.00 11,675,190.00 11,986,603.00 12,000,000.00 12,500,000.00
รวมทุกหมวด 19,046,220.09 26,381,208.22 27,365,482.20 27,000,000.00 28,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 136,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 60,500 บาท

รายได้จัดเก็บใหม (ค้างชําระ)

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บรายได้สูงกวาป
ที่ผานมา (ค้างชําระ)

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 33,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บรายได้ต่ํากวาป
ที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บรายได้สูงกวาป
ที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 66,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บรายได้เทากับป
ที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะสามารถจัดเก็บรายได้
สูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะสามารถจัดเก็บรายได้
สูงกวาปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเป็นรายการรายรับใหม
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะสามารถจัดเก็บรายได้
สูงกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะสามารถจัดเก็บรายได้
สูงกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาคาดวาจะจัดเก็บรายได้เทากับป
ที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาคาดวาจะสามารถจัดเก็บรายได้
ต่ํากวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 240,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 240,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาคาดวาจะได้รับดอกเบี้ยต่ํากวาป
ที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 130,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาคาดวาจะได้รับรายได้ต่ํากวาปที่
ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะได้รับรายได้สูงกวาปที่
ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาคาดวาจะได้รับรายได้ต่ํากวาปที่
ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,425,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา คาดวาจะได้รับจัดสรรได้สูงกวา
ปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา คาดวาจะได้รับจัดสรรได้สูงกวา
ปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,950,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา คาดวาจะได้รับจัดสรรได้สูงกวา
ปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 95,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา คาดวาจะได้รับจัดสรรได้เทากับ
ปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา คาดวาจะได้รับจัดสรรได้สูงกวา
ปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา คาดวาจะได้รับจัดสรรได้สูงกวา
ปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา คาดวาจะได้รับจัดสรรได้เทากับ
ปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 590,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา คาดวาจะได้รับจัดสรรได้สูงกวา
ปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 12,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาคาดวาจะได้รับอุดหนุนมากกวา
ปที่ผานมา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ์

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,387,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 580,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,902,700

แผนงานสาธารณสุข 410,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,307,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 50,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 150,000

แผนงานการเกษตร 90,000

แผนงานการพาณิชย 135,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,157,140

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,184,080 0 1,276,000 7,460,080
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 0 2,398,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,785,760 0 1,276,000 5,061,760

งบดําเนินงาน 2,182,000 45,000 584,000 2,811,000
    ค่าตอบแทน 275,000 0 216,000 491,000

    ค่าใช้สอย 1,234,000 45,000 308,000 1,587,000

    ค่าวัสดุ 375,000 0 60,000 435,000

    ค่าสาธารณูปโภค 298,000 0 0 298,000

งบลงทุน 35,600 0 51,200 86,800
    ค่าครุภัณฑ์ 35,600 0 51,200 86,800

งบรายจ่ายอื่น 0 30,000 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 0 30,000 0 30,000

                              รวม 8,401,680 75,000 1,911,200 10,387,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ์

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 580,000 580,000
    ค่าตอบแทน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 540,000 540,000

                              รวม 580,000 580,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ์

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 442,000 432,600 874,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 442,000 432,600 874,600

งบดําเนินงาน 141,000 1,036,300 1,177,300
    ค่าตอบแทน 21,000 37,000 58,000

    ค่าใช้สอย 90,000 468,300 558,300

    ค่าวัสดุ 30,000 531,000 561,000

งบลงทุน 0 22,800 22,800
    ค่าครุภัณฑ์ 0 22,800 22,800

งบเงินอุดหนุน 0 828,000 828,000
    เงินอุดหนุน 0 828,000 828,000

                              รวม 583,000 2,319,700 2,902,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ์

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 230,000 230,000
    ค่าใช้สอย 230,000 230,000

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 180,000 180,000

                              รวม 410,000 410,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000 100,000
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000 100,000

                              รวม 50,000 50,000 100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ์

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 859,080 0 859,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 859,080 0 859,080

งบดําเนินงาน 697,000 0 697,000
    ค่าตอบแทน 62,000 0 62,000

    ค่าใช้สอย 475,000 0 475,000

    ค่าวัสดุ 160,000 0 160,000

งบลงทุน 51,200 2,700,000 2,751,200
    ค่าครุภัณฑ์ 51,200 0 51,200

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,700,000 2,700,000

                              รวม 1,607,280 2,700,000 4,307,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ์

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 230,000 230,000
    ค่าใช้สอย 230,000 230,000

                              รวม 230,000 230,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

                              รวม 50,000 50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ์

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 100,000 100,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 100,000

งบรายจ่ายอื่น 50,000 50,000
    รายจ่ายอื่น 50,000 50,000

                              รวม 150,000 150,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 30,000 90,000
    ค่าใช้สอย 60,000 30,000 90,000

                              รวม 60,000 30,000 90,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ์

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา
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แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 135,000 135,000
    ค่าสาธารณูปโภค 135,000 135,000

                              รวม 135,000 135,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,157,140 9,157,140
    งบกลาง 9,157,140 9,157,140

                              รวม 9,157,140 9,157,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ์

อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์

อําเภอ โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,401,680 บาท

งบบุคลากร รวม 6,184,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    แยกรายละเอียด ดังนี้
(1)เงินเดือน นายกองคการบริหารสวนตําบล    ในอัตราเดือน
ละ20,400  บาท
 จํานวน 12 เดือน จํานวนเงิน 244,800 บาท  
(2)เงินเดือนรองนายกฯองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ 11,220  บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน จํานวน
เงิน 
269,280 บาท
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือ
ตางๆที่เกี่ยวข้อง   แยกรายละเอียด ดังนี้      (1)คาตอบแทน
ประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ
1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นจํานวน
เงิน 21,000 บาท 
(2)คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง     แยกรายละเอียด ดังนี้
(1)คาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวนเงิน 21,000 บาท  

(2)คาตอบแทนพิเศษ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลในอัตรา
เดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือนเป็น
จํานวนเงิน 21,120 บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้      
(1)คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ7,200
  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นจํานวนเงิน 86,400 บาท           
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,713,600 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกราย
ละเอียดดังนี้ 
(1)คาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220
  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นจํานวนเงิน 134,640 บาท  
(2)คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180
  บาท จํานวน  12 เดือน เป็นจํานวนเงิน 110,160 บาท 
(3)คาตอบแทนของคณะสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน16 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200
  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นจํานวนเงิน 1,382,400 บาท
(4) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200  บาท จํานวน 12
 เดือน
เป็นเงิน 86,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,785,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน   คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี   ให้แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
สํานักงานปลัด จํานวน 9 ตําแหนง
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2.หัวหน้าสํานักปลัด
3.นักจัดงานทั่วไปชํานาญการ
4.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
5.นิติกรปฏิบัติการ
6.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
8.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
9.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
1.ตําแหนงประเภทบริหารงานท้องถิ่น 
จํานวน 7,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
2.ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่นชั้นต้น
หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 527,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว      และประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 10 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณ
ตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.พนักงานขับรถ
2.ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้าง
1.พนักงานจ้างทั่วไป
2.ภารโรง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542   ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงานสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จํานวน 3
 อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 256-
2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
1.ผช.ธุรการจํานวน 2,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
2.ภารโรง จํานวน 1,000 บาท/เดือนเป็นเงิน12,000 บาท
3.คนงานทั่วไป จํานวน 1,000 บาท/เดือน 12,000 บาท
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เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงิน
เดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง จํานวน 1 อัตราละ 7,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,182,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุง

ค่าใช้สอย รวม 1,234,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120ลงวัน
ที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน    คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16
 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นรายจายคาซักฟอกผ้ามาน ปลอกหมอน ผ้าปูที่
นอน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16
 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
คาจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
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เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คา
ธรรมเนียมตางๆ
เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน  รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม
ตางๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน รถยนตทางราชการ(รถสวน
กลาง รถประจําตําแหนง รถรับรอง) ครุภัณฑ ( ครุภัณฑกอ
สร้าง  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ครุภัณฑโรง
งาน)อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยางอื่นเว้นอาคารสํานักงานหรือ
อาคารที่ทํา การรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชนตอเนื่อง
และบ้านพักข้าราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการจําทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2562 ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
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1.คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อ
จายเป็น คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ    คาพิมพ
เอกสาร และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการด้วย และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรอง
หรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือ
ทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตั้งจายตามเกณฑหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 ในอัตราไมเกินปีละร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่
ลวงมาโดยไมรวมรายได้เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจายขาดสะสม ของ
เทศบาล และเงินที่มีผู้อุทิศ เป็นจํานวน 10,000  บาท
2.เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดย
ตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  เป็นจํานวน 80,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน 
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โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต.พบ
ประชาชน   เชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน  คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และ
คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ
  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 1912 ลงวันที่ 16พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  55
  ลําดับที่ 1
  

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
และนายก อบต.

จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. เชน อุปกรณเลือก
ตั้ง หีบ กระดาษ ดินสอ ฯ   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง   ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  57
 ลําดับที่  1
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบลถนน
โพธิ์

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานขององคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์ เชน คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณใน
การดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรมฯลฯ   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.  2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 56
 ลําดับที่  5
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โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ
และวันพอแหงชาติ

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพอแหง
ชาติ)เชน คาพิธีทางศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  79
  ลําดับที่ 5

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร คาพิธีทางศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 78
 ลําดับที่  4

วันที่พิมพ : 9/4/2563  09:57:59 หน้า : 14/107



โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี

จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี  เชน คาพิธีทางศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายใน
การประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 77
ลําดับที่ 1

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง
(วันแมแหงชาติ)

จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง  เชน คาพิธีทาง
ศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 3
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร
มหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลง
กรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว   เชน คาพิธีทางศาสนา   คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชนหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศแผนป้ายชื่อสํานักงาน  หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไขไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงานฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชนไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า    เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า        เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า      มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า    เครื่องประจุไฟ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุลูกถ้วยสายอากาศรีซี
สเตอรมูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอรขาหลอดฟลูออเรสเซนซเบรก
เกอรสายอากาศหรือเสาอากาศ    สําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม    ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิเชน
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ผงซักฟอกสบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้า
ปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชนแกสหุงต้มน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามัน
ดีเซลน้ํามันกาดน้ํามันเบนซินน้ํามันเตาน้ํามันจารบีน้ํามันเครื่อง
ถานกาสฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง    อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบหมุน จานพร
วนผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชังปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีก
และสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยาย
พันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แกสพิษฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชนขาตั้งกล้องขาตั้งเขียนภาพกลองและระวิง
ใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทปเลนสซูมกระเป๋าใสกล้องถาย
รูป พูกันสีกระดาษเขียนโปรสเตอรฟิลมเมมโมรี่การด ฟิลมสไลด
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดีโอเทป   แผนซีดี)รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพถายดาวเทียมฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชนแผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
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Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรกระดาษตอเนื่องสายเคเบิลหนวย
ประมวลผลฮารดดิสกไดนรซีดีรอมไดรฟแผนกรองแสงแผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board)เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM    คัตซีทฟีด
เตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นต้นเครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชนแบบดิส
เกตต(Diskette)   แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 298,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท
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เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก จาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน การเชา
เครื่องคาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯใน
กิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก จาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณียคาธนาณัติ ,คาดวงตราไปรษณียากร ,คาเชาตู้
ไปรษณีย ,คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก จาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวนเงิน 10,000   บาท
2.เพื่อจายคาอินเทอรเน็ต/คาโทรสาร/คาเทเลกซ และคาสื่อสาร
อื่นที่เกี่ยวข้อง จํานวนเงิน 40,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1284  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก จาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
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งบลงทุน รวม 35,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ จํานวน 16,000 บาท

เก้าอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการจํานวน 4 ตัวๆ
ละ 4,000 บาท
รายละเอียด
1.พนักพิงและที่บุฟองน้ําหุ้มหนังสีดํา
2.ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปสีดํา
3.โครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP  หรือ PU
4.ปรับระดับเก้าอี้ระบบ GAS Lifing
5.ขนาดไมน้อยกวา ( W) 65x( D) 64 x (H)
100  ซม.
6.รองรับน้ําหนักไมน้อยกวา 100 กก.
7.สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม
8.สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 112 ลําดับ
ที่ 4
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โตะทํางาน ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ จํานวน 9,600 บาท

โตะทํางานระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 4,800 บาท
รายละเอียด
1.ขนาดโตะไมน้อยกวา (W) 120 x (D)60 x(H) 75 ซม.
2.แผนหน้าโตะ (TOP) ผลิตจากไม้ พารติเคิลบอรด เกรด A หนา
ไมน้อยกวา 25 มม.ปิดขอบด้วย PVC
3.เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ํา ทนความร้อน และรอยขีด
ขวนได้ดี
4.ลิ้นชักด้านขวาไมต่ํากวา 2 ลิ้นชัก มือจับแบบอลูมิเนียม พร้อม
กุญแจลอคลิ้นชักทั้งชุด
5.กลองลิ้นชักใช้ชัดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกล้อในลอน แข็งแรง
ทนทาน
6.สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม
7.สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 112 ลําดับ
ที่ 5
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV จํานวน 10,000 บาท

 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน  4
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 113 ลําดับ
ที่ 9
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561 - 2565)   เชน คาพิธีทางศาสนา  คารับรอง คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน  คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน
และ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 1912 ลงวันที่ 16พฤษภาคม 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  55
 ลําดับที่ 3
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โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผน
ชุมชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน   คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 1912 ลงวันที่ 16พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  55
 ลําดับที 2  

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจความพึงพอในการให้บริการ
สาธารณะ  ตามหนังสือหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
 ที่ มท 0809.3/ว 141  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2548  เรื่อง  ซัก
ซ้อมแนวทางปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษแกข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
-หนังสือสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่ มท
 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548  
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 9/4/2563  09:57:59 หน้า : 31/107



งานบริหารงานคลัง รวม 1,911,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,276,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,276,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,234,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน   คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก
พนักงานสวนตําบล   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
กองคลัง
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน
4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
2.ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่นชั้นต้น
ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท

วันที่พิมพ : 9/4/2563  09:57:59 หน้า : 32/107



งบดําเนินงาน รวม 584,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  จํานวน  70,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ จํานวน 80,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุง

ค่าใช้สอย รวม 308,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 123,000 บาท

1.- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16
 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน    คากําจัด
สิ่งปฏิกูล เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16
 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นรายจายคาซักฟอกผ้ามาน ปลอกหมอน ผ้าปูที่
นอน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16
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 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
คาจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คา
ธรรมเนียมตางๆ
- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน  รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม
ตางๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน รถยนตทางราชการ(รถสวน
กลาง รถประจําตําแหนง รถรับรอง) ครุภัณฑ ( ครุภัณฑกอ
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สร้าง  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ครุภัณฑโรง
งาน)อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยางอื่นเว้นอาคารสํานักงานหรือ
อาคารที่ทํา การรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชนตอเนื่อง
และบ้านพักข้าราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการจําทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2562 ฯลฯ จํานวนเงิน  15,000 บาท

2. จ้างเหมาบริการแรงงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ จัดทํา
บัญชี และพัสดุองคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์ จํานวน
เงิน 108,000  บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึอบรมแผนที่
ภาษี เชน คาใช้จายเกี่ยวกับอุปกรณ คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คายาน
พาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.3/ว 483 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.  2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  56
    ลําดับที่  4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
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เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชนหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศแผนป้ายชื่อสํานักงาน  หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไขไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงานฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชนแผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล 
 (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  ,
 Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรกระดาษตอเนื่องสายเคเบิลหนวย
ประมวลผลฮารดดิสกไดนรซีดีรอมไดรฟแผนกรองแสงแผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board)เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM    คัตซีทฟีด
เตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นต้นเครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชนแบบดิส
เกตต(Diskette)   แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 51,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 40,000 บีทียู

จํานวน 51,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้   
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู
แบบแยกสวน 2) ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมคาติดตั้ง
 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกวา
 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้ สวิตช1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร
 8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
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จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา  40,000 บีทียู 5,500 บาท
 (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
 (3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ. 2561 -  2565)  หน้าที่ 115  ลําดับที่ 16

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายวาด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2560  โดยใช้อัตราคาตอบ
แทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาภัยแล้ง จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขภัย
แล้ง   เชน คาน้ํามันสูบน้ํา คาเบี้ยเลี้ยง  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ
   
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 และมาตรา 17
เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 -2565)หน้า 69 ลําดับที่ 3

โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม   เชน คาป้าย คาไฟฟ้า เกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
 เป็นไปตามแผนพัฒนา 
(พ.ศ.2561 -2565)หน้า 75 ลําดับที่ 2  
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โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต   เชน คาป้าย คาไฟฟ้า เกี่ยวกับสถาน
ที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนิน
งาน ฯลฯ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
 เป็นไปตามแผนพัฒนา
 (พ.ศ.2561 -2565)หน้า 75 ลําดับที่ 3   

โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึอบรมทบทวน อป
พร. เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.  2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  1
  ลําดับที่  69
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 583,000 บาท

งบบุคลากร รวม 442,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 442,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน   คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี   ให้แก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
กองการศึกษา จํานวน 2 ตําแหนง
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา
2.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000
 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 141,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16
 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน    คากําจัดสิ่ง
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ปฏิกูล เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16
 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นรายจายคาซักฟอกผ้ามาน ปลอกหมอน ผ้าปูที่
นอน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16
 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
คาจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คา
ธรรมเนียมตางๆ
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เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน  รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม
ตางๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน 

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุม
เงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุเสารีย หรือใช้ในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาศตาง ๆ ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284  ลงวันที่  10
 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

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

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
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รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชนหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศแผนป้ายชื่อสํานักงาน  หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไขไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงานฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิเชน
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ผงซักฟอกสบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้า
ปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
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สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชนแผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรกระดาษตอเนื่องสายเคเบิลหนวย
ประมวลผลฮารดดิสกไดนรซีดีรอมไดรฟแผนกรองแสงแผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board)เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM    คัตซีทฟีด
เตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นต้นเครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชนแบบดิส
เกตต(Diskette)   แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,319,700 บาท
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งบบุคลากร รวม 432,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 432,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 266,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

1.ครูประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว      และ ประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 10    จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563. และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ชวยครูดูแลเด็ก 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงานสวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้ง
จายไว้จํานวน 12 เดือน 
1.ผู้ชวยครูดูแลเด็ก

งบดําเนินงาน รวม 1,036,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุง

ค่าใช้สอย รวม 468,300 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 8,000 บาท
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คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน    คากําจัด
สิ่งปฏิกูล เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16
 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นรายจายคาซักฟอกผ้ามาน ปลอกหมอน ผ้าปูที่
นอน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16
 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2
/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
คาจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 390,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- คารายหัว 91,800 บาท
- คาอาหารกลางวัน 264,600 บาท
- คารายหัวสําหรับเด็ก 3 ปีขึ้นไป
 33,900 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.3/ว 1332 ลงวัน
ที่ 28 มีนาคม 2562
- รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
.2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่  67 ลําดับ
ที่ 8
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 531,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชนหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศแผนป้ายชื่อสํานักงาน  หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไขไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงานฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิเชน
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ผงซักฟอกสบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้า
ปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 501,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลถนนโพธิ์
- โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์
- โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.3/ว 1332 ลงวัน
ที่ 28 มีนาคม 2562
- รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ
.2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่  67 ลําดับ
ที่ 8
เป็นไปตามแผนพัฒนา 
(พ.ศ.2561 -2565) หน้า 68 ลําดับที่ 9-10  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชนแผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรกระดาษตอเนื่องสายเคเบิลหนวย
ประมวลผลฮารดดิสกไดนรซีดีรอมไดรฟแผนกรองแสงแผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board)เมนบอรด (Main Board) เม
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มโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM    คัตซีทฟีด
เตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นต้นเครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชนแบบดิส
เกตต(Diskette)   แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 22,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ จํานวน 4,000 บาท
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เก้าอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการจํานวน 1 ตัวๆ
ละ 4,000 บาท
รายละเอียด
1.พนักพิงและที่บุฟองน้ําหุ้มหนังสีดํา
2.ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปสีดํา
3.โครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP  หรือ PU
4.ปรับระดับเก้าอี้ระบบ GAS Lifing
5.ขนาดไมน้อยกวา ( W) 65x( D) 64 x (H)
100  ซม.
6.รองรับน้ําหนักไมน้อยกวา 100 กก.
7.สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม
8.สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 116 ลําดับ
ที่ 24

ชุดโตะเก้าอี้ สําหรับผู้ปกครองนั่งพักรอ จํานวน 12,000 บาท

ชุดโตะเก้าอี้ สําหรับผู้ปกครองนั่งพักรอ
จํานวน 4 ชุดๆละ 3,000 บาท
รายละเอียด
ชุดโตะแบบปูน ขนาด 80 x 80 ซม. พร้อมเก้าอี้ปูนจํานวน 4
 ตัว ตอ 1 ชุด
(ราคามาตรฐาน มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 114 ลําดับ
ที่ 10
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ( Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
(ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 114  ลําดับ
ที่ 13

เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 2562)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 117 ลําดับ
ที่ 26
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งบเงินอุดหนุน รวม 828,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 828,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 828,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ 
- โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์
- โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร เพื่อดําเนินโครงการ สนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาจํานวน
เงิน   828,000        บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ.2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
 )  หน้าที่  68 ลําดับที่  11
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการคัดแยกขยะและกําจัดขยะอยางถูกวิธี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ จัดการคัดแยกขยะ
และกําจัดขยะอยางถูกวิธี   เชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายใน
การประกวดหรือแขงขัน  คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2
/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว   เชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จาย
ในการประกวดหรือแขงขัน  คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 2
  

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก   เชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน  คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การ
แสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้
จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  70
  ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและเรียนรู้เรื่องโรคเอดส จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ป้องกันและเรียนรู้
โรคเอดส  เชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน  คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และ
คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ
  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  71
  ลําดับที่ 4
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โครงการสัตว ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนว
ทางพระราชปณิปธาน ศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณอัครราชกุมารี (สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามแนวทางพระราชปณิปธาน ศาตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (สํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  73 ลําดับ
ที่ 8
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนว
ทางพระราชปณิปธาน ศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามแนวทางพระราชปณิปธาน ศาตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (ขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 73  ลําดับ
ที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท
 เพื่อดําเนินการอุดหนุน เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของ
ชุมชน หมูที่ 1 - หมูที่ 9  หมูบ้านละ 20,000 บาทเป็น
เงิน 180,000 บาท มีโครงการดังตอไปนี้
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2.โครงการหมอชาวบ้านในพระราชประสงค
3.โครงการสืบสานพระราชณิปธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้านมใน
สตรีไทย
4.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารีฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่  74 ลําดับ
ที่ 10
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพผู้สูง
อายุ   เชน คาพิธีทางศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายในการสงเคราะหผู้
ป่วยที่ยากไร้ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 65
   ลําดับที่  2
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โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ   เชน คาพิธีทางศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายในการสงเคราะหผู้
ป่วยที่ยากไร้ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  65
 ลําดับที่ 1
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการซอมแซม,กอสร้างที่อยูอาศัยให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงซอมแซม กอสร้างที่อยู
อาศัยให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส   เชน อุปกรณซอมแซม   คา
วัสดุ คาแรง  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายในการสงเคราะหผู้
ป่วยที่ยากไร้ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  65
 ลําดับที่ 3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,607,280 บาท

งบบุคลากร รวม 859,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 859,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน   คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
กองชาง จํานวน 2 ตําแหนง
1.ผู้อํานวยการกองชาง
2.นายชางโยธาปฏิบัติการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น  และ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 337,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา         เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สวน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และ ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง     จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
กองชาง  2 อัตรา
1.ผู้ชวยชางไฟฟ้า
2.ผู้ชวยชางโยธา

งบดําเนินงาน รวม 697,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 จํานวน 10,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ จํานวน 30,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้
บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุง
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ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่  16 กรกฎาคม  2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท
 0808.2/ว7120ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนน คสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกและ
โครงสร้างพื้นฐานฯ ที่ได้รับการชํารุดและเสียหายให้กลับมาใช้
งานได้ดังเดิม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชนหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศแผนป้ายชื่อสํานักงาน  หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
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กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไขไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงานฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชนไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า    เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า        เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า      มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า    เครื่องประจุไฟ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุลูกถ้วยสายอากาศรีซี
สเตอรมูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอรขาหลอดฟลูออเรสเซนซเบรก
เกอรสายอากาศหรือเสาอากาศ    สําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม    ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชนไม้ตางๆ ค้อนคีม
ชะแลงจอบสิ่วเสียมเลื่อยขวานกบไสไม้เทปวัดระยะเครื่องวัด
ขนาดเล็ก  เชนตลับเมตรลูกดิ่งสวานโถส้วมอางล้างมือราวพาดผ้า
น้ํามันทาไม้ทินเนอรสีปูนซีเมนตทรายอิฐหรือซีเมนตบล็อก
กระเบื้องสังกะสีตะปูเหล็กเส้นแปรงทาสีปูนขาวทอน้ําและอุปกรณ
ประปาทอตางๆทอน้ําบาดาลฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชนแผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล (
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Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรกระดาษตอเนื่องสายเคเบิลหนวย
ประมวลผลฮารดดิสกไดนรซีดีรอมไดรฟแผนกรองแสงแผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board)เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM    คัตซีทฟีด
เตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เป็นต้นเครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชนแบบดิส
เกตต(Diskette)   แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิเชน
มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้าสมอเรือตะแกรงกันสวะหัวเชื่อมแกสหัววาลว
เปิด – ปิดแกสฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายประจําขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือ ดวนมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 51,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 40,000 บีทียู

จํานวน 51,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้   
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู
แบบแยกสวน 2) ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมคาติดตั้ง
 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
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 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกวา
 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้ สวิตช1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร
 8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา  40,000 บีทียู 5,500 บาท
 (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
 (3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ. 2561 -  2565)  หน้าที่ 116 ลําดับที่ 22

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,700,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,700,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,700,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระฎีกรุ หมูที่ 1 
(ซอยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถนนโพธิ์)

จํานวน 167,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระฎี
กรุ  หมูที่ 1 (ซอยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถนนโพธิ์)
ตําบลถนนโพธิ์   อําเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  
โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาด
กว้าง  3.00  เมตร ระยะทาง   96.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา  288.00  ตาราง
เมตร  ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ0.30 เมตร  ปริมาตรลูกรัง 10.80
  ลูกบาศกเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ และป้าย
โครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ถนน
โพธิ์  กําหนด
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 85 อันดับที่ 2

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระฎีกรุ หมูที่ 1 
(โนนตากแดด - หนองไผ)

จํานวน 137,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระฎี
กรุ หมูที่ 1 (โนนตากแดด – หนองไผ)
ตําบลถนนโพธิ์   อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา  
โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง   60.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา  240.00  ตาราง
เมตร   ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ  0.30 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง  6.75 ลูกบาศกเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ และป้ายโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ  
อบต.ถนนโพธิ์ กําหนด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 และมาตรา 17
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 85 อันดับที่ 3
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฉง หมูที่ 3 (บ้าน
นายแฉล้ม ฉลาด)

จํานวน 315,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฉงหมูที่ 3 
(บ้านนายแฉล้ม   ฉลาด)
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา  
โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาด
กว้าง  3.00  เมตร 
ระยะทาง   180.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร  มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา  540.00  ตาราง
เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ  0.30 เมตร  ปริมาตร
ลูกรัง   20.25  ลูกบาศกเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ และป้ายโครงการ 
อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ  อบต.ถนนโพธิ์กําหนด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 87 อันดับที่ 1

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพรม หมูที่ 2 
(โนนพรม - ถนนโพธิ์)

จํานวน 254,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนพรม  หมูที่ 2 (โนนพรม – ถนนโพธิ์)
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา  
โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาด
กว้าง  4.00  เมตร 
ระยะทาง   110.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา  440.00  ตาราง
เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ  0.30 เมตร  ปริมาตรลูกรัง 
12.38   ลูกบาศกเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ และป้าย
โครงการ 
อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ถนนโพธิ์  กําหนด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 86 อันดับที่ 3
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาแมน หมูที่ 8 
(หนองตาแมน - ชีวึก )

จํานวน 305,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตา
แมน  
หมูที่ 8  (หนองตาแมน – บ้านชีวึก)
ตําบลถนนโพธิ์   อําเภอโนนไทย   
จังหวัดนครราชสีมา  
โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาด
กว้าง  5.00  เมตร ระยะทาง   105.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร   มีปริมาณพื้นที่ไมน้อยกวา  525.00  ตาราง
เมตร   ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ  0.30 เมตร  ปริมาตร
ลูกรัง   11.81  ลูกบาศกเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ และป้ายโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ  อบต.ถนนโพธิ์  กําหนด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 96 อันดับที่ 3

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนสระจันทร หมูที่ 6 (บริเวณที่
นา นายสุรศักดิ์ - ที่นา นางดอกรัก)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนสระจันทรหมูที่ 6
 (บริเวณที่นา นายสุรศักดิ์ – ที่นา นางดอกรัก)
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย   
จังหวัดนครราชสีมา  
โดยทําการกอสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรขนาดกว้าง  2.50
  เมตร   
ระยะทาง   450.00   เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 253.13
 ลูกบาศกเมตร และทําการเกรดเกลี่ยปรับแตงบดอัดแนนผิว
จราจรหินคลุกให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ และ
ป้ายโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ  อบต.ถนน
โพธิ์  กําหนด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 95 อันดับที่ 2
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโตนด หมูที่ 7 (ศาลปู่ตา - บ้าน
โนนพรม)

จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนหินคลุก บ้านโตนด  หมูที่ 7  (ศาลปู่
ตา – บ้านโนนพรม)  ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย   
จังหวัดนครราชสีมา  
โดยทําการกอสร้างถนนหินคลุก  ผิวจราจรขนาดกว้าง  3.00
  เมตร   
ระยะทาง   375.00   เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 253.13
 ลูกบาศกเมตร และทําการเกรดเกลี่ยปรับแตงบดอัดแนนผิว
จราจรหินคลุกให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ และ
ป้ายโครงการ 
อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ถนนโพธิ์  กําหนด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 และมาตรา 17
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 96อันดับที่ 1

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนพรม หมูที่ 2 (ซอยบ้านยาย
แสวง)

จํานวน 51,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนหินคลุก 
บ้านโนนพรม  หมูที่ 2 (ซอยบ้านยายแสวง)
ตําบลถนนโพธิ์   อําเภอโนนไทย  
 จังหวัดนครราชสีมา  
โดยทําการกอสร้างถนนหินคลุก  ผิวจราจรขนาดกว้าง  3.00
  เมตร 
ระยะทาง 64.00   เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 43.20
 ลูกบาศกเมตร และทําการเกรดเกลี่ยปรับแตงบดอัดแนนผิว
จราจรหินคลุกให้เรียบร้อย  รายละเอียดตามแบบ  อบต.ถนน
โพธิ์  กําหนด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 และมาตรา 17
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 86 อันดับที่ 1
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหลุมปูน หมูที่ 4 (ทิศใต้ไปทุงนา) จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนหินคลุก บ้านหลุมปูน  หมูที่ 4 (ทิศใต้
ไปทุงนา)
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย   
จังหวัดนครราชสีมา  
โดยทําการกอสร้างถนนหินคลุก  ผิวจราจรขนาดกว้าง  3.00
  เมตร ระยะทาง  
375.00   เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 253.13
 ลูกบาศกเมตร และทําการเกรดเกลี่ยปรับแตงบดอัดแนนผิว
จราจรหินคลุกให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ และ
ป้ายโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ถนน
โพธิ์  กําหนด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 และมาตรา 17
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 89 อันดับที่ 1

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนโพธิ์ 
หมูที่ 5 
(นายนรินทร วรโคกสูง)

จํานวน 311,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ถนนโพธิ์ หมูที่ 5 (นายนรินทร   วรโคกสูง)
ตําบลถนนโพธิ์ อําเภอโนนไทย   
จังหวัดนครราชสีมา  
โดยทําการกอสร้างกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง  0.30   เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40   เมตร   
ยาว   210.00   เมตร  ฝาเปิดรางระบายน้ํา ขนาด 0.50 x 0.50
 ม. จํานวน 420  ฝา พร้อมทําการติดตั้ง 
 ป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการอยางละ  1  ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ถนนโพธิ์  กําหนด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 และมาตรา 17
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 94 อันดับที่ 6
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โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ บ้านศรีพัฒนา หมูที่ 9 (บ้านศรี
พัฒนา)

จํานวน 260,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  บ้านศรีพัฒนา  หมูที่ 9
  (บ้านศรีพัฒนา)
โดยทําการขุดลอก ขนาดพื้นที่ไมน้อยกวา  2,790.00   ตาราง
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00   เมตร  อัตราความ
 ลาดเอียง  1 : 1   หรือมีปริมาตรดินขุดไมน้อยกวา   5,142
  ลูกบาศกเมตร  ทําการขุด-ขนดินทิ้งระยะทางไม
เกิน 1.00  กิโลเมตร และทําการเกลี่ยปรับแตงบริเวณที่ทําการขุด
ลอกและสถานที่ทิ้งดินให้เรียบร้อย  ทําการวาง
 ทอ ค.ส.ล. อัดแรงมาตรฐาน มอก.(ชั้น3) ขนาด ศก. 0.60 x 1.00
 ม.จํานวน 30.00 ทอน พร้อมติดตั้งป้าย
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
ประชาสัมพันธและป้ายโครงการ อยางละ   1 ป้าย ราย
ละเอียด  ตามแบบ  อบต.ถนนโพธิ์  กําหนด 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 
และมาตรา 17
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) หน้าที่ 83 อันดับที่ 7
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบ้านสวยเมืองสุข จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ บ้านสวยเมือง
สุข   เชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน  คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 5
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โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชน   คารับรอง คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน  คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3
/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  58
  ลําดับที่ 1
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โครงการศูนยการเรียนรู้กลุมปลูกมะขามเทศ
เพชรโนนไทย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ศูนยการเรียนรู้กลุม
ปลูกมะขามเทศเพชรโนนไทย   เชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จาย
ในการประกวดหรือแขงขัน  คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3
/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 61
  ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมศูนยการเรียนรู้กลุมผู้เลี้ยงโค - กระบือ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ   สงเสริมศูนยการ
เรียนรู้กลุมผู้เลี้ยงโค-กระบือ   เชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายใน
การประกวดหรือแขงขัน  คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3
/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมในครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ สงเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมในครัวเรือน   เชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายใน
การประกวดหรือแขงขัน  คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3
/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 58
   ลําดับที่ 2

โครงการสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน อบต.ถนนโพธิ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ สร้างความเข้มแข็ง
สภาเด็กและเยาวชน อบต.ถนนโพธิ์   เชน   คารับรอง คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน  คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ 
-พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ
.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลง
วันที่ 21 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 57
 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการธรรมะพัฒนาจิตใจ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ธรรมะพัฒนาจิต
ใจ   เชน   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน  คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่  76
 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สภาวัฒนธรรมอําเภอโนน
ไทย  เพื่อดําเนินโครงการ ประเพณี บวงสรวงท้าวสุรนารีอําเภอ
โนนไทย 
จํานวนเงิน  10,000   บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
 )  หน้าที่ 80  ลําดับที่  7
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 150,000 บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จ้างเหมาบริการเขียนแบบ ออกแบบ และรับรองแบบฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ้างเหมาบริการเขียนแบบ ออกแบบ และรับรองแบบ คาควบ
คุมงาน คาจ้างคุมงานให้แกนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกให้ได้มา
ซึ่งสิ่งกอสร้างฯ

งบรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจายอื่น

สัญญาแบบปรับราคาได้ ( คา k ) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ คา k ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว109 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2532
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการไถกลบตอซัง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการไถกลบตอ
ซัง เชน    คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คา
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ การแสดง  และคาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที มท 0891.4
/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3
/ว1953 
ลงวันที1่7 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 84ลําดับที่ 2
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายใน
การประกวดหรือแขงขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่   83
   ลําดับที่ 3
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดําริ (รักน้ํา รักป่า รักแผน
ดิน)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้ตามแนว
ทางพระราชดําริ (รักน้ํา รักป่า รักแผนดิน)   เชน คาพิธีทาง
ศาสนา   คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน    คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 63
  ลําดับที่ 2
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 135,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในการดําเนินกิจการประปาหมูบ้าน ในความรับ
ผิดชอบขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก จาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,157,140 บาท

งบกลาง รวม 9,157,140 บาท
งบกลาง รวม 9,157,140 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย   และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนักงานจ้าง  เงินเพิ่มคาครองชีพ  คาจ้างชั่วคราว  โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557  และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81   ลง
วันที่  10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 / ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง   โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี 
(มกราคม – ธันวาคม)
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 / ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,694,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ได้ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี
ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) ลําดับที่  4 หน้า 66
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,612,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมากอน โดยใช้
ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ  โดยดําเนิน
การจายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวม
ถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถาย
โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -2565) ลําดับที่  5 หน้า 66
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสแกผู้
ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็น
อยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 ตอเดือนครบทั้ง12เดือน เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
ถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานายฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561 -2565) ลําดับที่  6 หน้า 66

สํารองจาย จํานวน 455,540 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี  โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อ 19 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่  12
 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15 กรกฎาคม 2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 90,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2553 ให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 สวน  องคกรปกครอง
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สวนท้องถิ่นสมบท 1 สวน และรัฐบาลสมทบ 1 สวน โดยในสวน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นควรมีจํานวนเทาที่ประชาชนจาย
เข้ากองทุนและไมควรเกิน 365 บาทตอคนตอปี และเป็นไปด้วย
ความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพื่อเป็นการสงเสริมให้
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะโดยึดประโยชนสุข
ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคง
ของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม และเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2502  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
1.กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นจํานวน
เงิน 10,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
ตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกอง
ทุน พ.ศ.2561
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เป็น
เงิน 60,000 บาท
3.เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาที่ตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร   สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร  กระจกโค้ง
จราจร  กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา  เสาล้มลุกจราจร  เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น  
เป็นจํานวนเงิน  20,000 บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินชวยพิเศษ จํานวน 3,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแกความตาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ
. 2559  พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
.2535  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765  ลง
วันที่  3  มิถุนายน  2537   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงิน
เดือนและเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแกความตาย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่นพ .ศ. 2500โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปีและมิให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตรเงินกู้เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ จึงตั้งจายไว้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2546

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญในอัตราร้อย
ละ 5 ของเงินเดือน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับ 15) พ.ศ. 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.5/ว 6947 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การจายเงินชวยคาครองชีพผู้รับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 3,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

54,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,694,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

160,000

สํารองจ่าย 455,540

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,612,800

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 3,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

54,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,694,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

160,000

สํารองจ่าย 455,540

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,612,800

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,713,600 1,713,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 337,080

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเดือนพนักงาน 480,000

เงินอื่นๆ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 25,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 147,000 527,760 1,011,840

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

18,900 48,000 66,900

เงินเดือนพนักงาน 666,700 4,234,000 5,380,700

เงินอื่นๆ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 54,000 79,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 40,000 280,000 410,000

ค่าเช่าบ้าน 156,000 156,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 1,000 6,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 18,000 328,000 371,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000 90,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

โครงการจัดการคัดแยก
ขยะและกําจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต.
และนายก อบต.

โครงการจัดทําทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561 -2565)

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ

100,000 250,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 80,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

40,000 40,000

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

25,000 25,000

โครงการจัดการคัดแยก
ขยะและกําจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี

40,000 40,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต.
และนายก อบต.

350,000 350,000

โครงการจัดทําทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561 -2565)

30,000 30,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

10,000 10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซ่อมแซม,ก่อ
สร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ยาก
ไร้และด้อยโอกาส

50,000

โครงการตรวจสุขภาพผู้
สูงอายุ

30,000

โครงการไถกลบตอซัง 30,000

โครงการธรรมะพัฒนา
จิตใจ

40,000

โครงการบ้านสวยเมือง
สุข

50,000

โครงการปลูกต้นไม้ตาม
แนวทางพระราชดําริ 
(รักน้ํา รักป่า รักแผ่น
ดิน)

30,000

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมกําเนิด
สุนัขและแมว

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โครงการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซ่อมแซม,ก่อ
สร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ยาก
ไร้และด้อยโอกาส

50,000

โครงการตรวจสุขภาพผู้
สูงอายุ

30,000

โครงการไถกลบตอซัง 30,000

โครงการธรรมะพัฒนา
จิตใจ

40,000

โครงการบ้านสวยเมือง
สุข

50,000

โครงการปลูกต้นไม้ตาม
แนวทางพระราชดําริ 
(รักน้ํา รักป่า รักแผ่น
ดิน)

30,000

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมกําเนิด
สุนัขและแมว

40,000 40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

500,000 500,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์

โครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก

โครงการป้องกันและ
เรียนรู้เรื่องโรคเอดส์

โครงการฝึกอบรมและ
ฝึกทบทวน อปพร.

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลถนน
โพธิ์

โครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์

5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก

80,000 80,000

โครงการป้องกันและ
เรียนรู้เรื่องโรคเอดส์

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ฝึกทบทวน อปพร.

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลถนน
โพธิ์

200,000 200,000

โครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตรวันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรม
ราชินี

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชินีพันปีหลวง
(วันแม่แห่งชาติ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตรวันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ

3,000 3,000

โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

5,000 5,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรม
ราชินี

3,000 3,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชินีพันปีหลวง
(วันแม่แห่งชาติ)

3,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร
มหาวชิรลงกรณพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการวันผู้สูงอายุ 20,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มปลูกมะขามเทศ
เพชรโนนไทย

50,000

โครงการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค 
- กระบือ

40,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมในครัวเรือน

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสร้างความเข้ม
แข็งสภาเด็กและ
เยาวชน อบต.ถนนโพธิ์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร
มหาวชิรลงกรณพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

5,000 5,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 20,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้
กลุ่มปลูกมะขามเทศ
เพชรโนนไทย

50,000

โครงการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค 
- กระบือ

40,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมในครัวเรือน

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

390,300 390,300

โครงการสร้างความเข้ม
แข็งสภาเด็กและ
เยาวชน อบต.ถนนโพธิ์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามแนวทาง
พระราชปณิปธาน ศาต
ราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี (สํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์)

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามแนวทาง
พระราชปณิปธาน ศาต
ราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี (ขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามแนวทาง
พระราชปณิปธาน ศาต
ราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี (สํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์)

10,000 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามแนวทาง
พระราชปณิปธาน ศาต
ราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี (ขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย)

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 135,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 105,000 515,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 90,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,000 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 15,000 35,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 501,000 501,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 190,000 230,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 240,000 375,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับ
ปฏิบัติการ - ชํานาญ
การ

เก้าอี้ทํางานระดับปฏิบัติ
การ - ชํานาญการ

เครื่องปรับอากาศ ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 40,000 บีทียู

51,200

ชุดโต๊ะเก้าอี้ สําหรับผู้
ปกครองนั่งพักรอ

โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติ
การ - ชํานาญการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
( Ink Tank Printer)

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 AV

เครื่องสํารองไฟขนาด 
800 VA
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน ระดับ
ปฏิบัติการ - ชํานาญ
การ

4,000 4,000

เก้าอี้ทํางานระดับปฏิบัติ
การ - ชํานาญการ

16,000 16,000

เครื่องปรับอากาศ ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 40,000 บีทียู

51,200 102,400

ชุดโต๊ะเก้าอี้ สําหรับผู้
ปกครองนั่งพักรอ

12,000 12,000

โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติ
การ - ชํานาญการ

9,600 9,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
( Ink Tank Printer)

4,300 4,300

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 AV

10,000 10,000

เครื่องสํารองไฟขนาด 
800 VA

2,500 2,500

วันที่พิมพ์ : 9/4/2563  09:58:44 หน้า : 20/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกระฎีกรุ หมู่ที่ 1 
(ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ถนนโพธิ์)

167,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกระฎีกรุ หมู่ที่ 1 
(โนนตากแดด - หนอง
ไผ่)

137,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 (บ้าน
นายแฉล้ม ฉลาด)

315,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนพรม หมู่ที่ 2 
(โนนพรม - ถนนโพธิ์)

254,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตาแมน หมู่ที่ 
8 (หนองตาแมน - ชีวึก 
)

305,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกระฎีกรุ หมู่ที่ 1 
(ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ถนนโพธิ์)

167,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกระฎีกรุ หมู่ที่ 1 
(โนนตากแดด - หนอง
ไผ่)

137,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 (บ้าน
นายแฉล้ม ฉลาด)

315,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนพรม หมู่ที่ 2 
(โนนพรม - ถนนโพธิ์)

254,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตาแมน หมู่ที่ 
8 (หนองตาแมน - ชีวึก 
)

305,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านดอนสระ
จันทร์ หมู่ที่ 6 (บริเวณที่
นา นายสุรศักดิ์ - ที่นา 
นางดอกรัก)

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านโตนด หมู่
ที่ 7 (ศาลปู่ตา - บ้าน
โนนพรม)

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านโนนพรม 
หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านยาย
แสวง)

51,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านหลุมปูน 
หมู่ที่ 4 (ทิศใต้ไปทุ่งนา)

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านถนน
โพธิ์ หมู่ที่ 5 
(นายนรินทร์ วรโคกสูง)

311,000

โครงการขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะ บ้านศรี
พัฒนา หมู่ที่ 9 (บ้านศรี
พัฒนา)

260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านดอนสระ
จันทร์ หมู่ที่ 6 (บริเวณที่
นา นายสุรศักดิ์ - ที่นา 
นางดอกรัก)

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านโตนด หมู่
ที่ 7 (ศาลปู่ตา - บ้าน
โนนพรม)

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านโนนพรม 
หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านยาย
แสวง)

51,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านหลุมปูน 
หมู่ที่ 4 (ทิศใต้ไปทุ่งนา)

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านถนน
โพธิ์ หมู่ที่ 5 
(นายนรินทร์ วรโคกสูง)

311,000

โครงการขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะ บ้านศรี
พัฒนา หมู่ที่ 9 (บ้านศรี
พัฒนา)

260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จ้างเหมาบริการเขียน
แบบ ออกแบบ และ
รับรองแบบฯ

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่นๆ

สัญญาแบบปรับราคาได้ 
( ค่า k )

50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

10,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 9,157,140 135,000 90,000 150,000 50,000 230,000 4,307,280 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จ้างเหมาบริการเขียน
แบบ ออกแบบ และ
รับรองแบบฯ

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่นๆ 30,000 30,000

สัญญาแบบปรับราคาได้ 
( ค่า k )

50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

10,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

180,000 180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 828,000 828,000

รวม 410,000 2,902,700 580,000 10,387,880 28,500,000
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