
ขอบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563

ของ

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี



พื้นที่ 27.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,740 คน

ชาย 3,394 คน

หญิง 3,346 คน

10/2  หมู 5  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล บางปลามา

เขต/อําเภอ บางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150

             - - - - - - - - - - - - - - - - 

   องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

เขต/อําเภอ บางปลามา    จังหวัดสุพรรณบุรี





2.2 รายจายตามงบประมาณรายจาย

รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563

งบกลาง 12,440,862.00 13,095,860.00 13,121,800.00

งบบุคลากร 10,475,146.00 13,956,240.00 13,770,700.00

งบดําเนินงาน 4,024,478.39 5,831,000.00 8,882,000.00

งบลงทุน 3,973,980.00 6,391,900.00 3,052,500.00

งบรายจายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,445,360.00 1,695,000.00 2,143,000.00

32,359,826.39 41,000,000.00 41,000,000.00

32,359,826.39 41,000,000.00 41,000,000.00

คําแถลงงบประมาณ
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รวม

รวมจายจากงบประมาณ

รายจาย

จายจากงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา และโดยอนุมัติของนายอําเภอบางปลามา

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
         เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบ
          การเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

  (ลงนาม).............................................................................................

- 12 -

ตําแหนง นายอําเภอบางปลามา

ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี

อนุมัติ

(นายรณยุทธ  พรหมายน)

         (ลงนาม)..............................................................................
(นายไพบูลย  ยิ้มประเสริฐ)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามามีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

                               ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ ยอดรวม

รวมรายจาย 0

ดานการดําเนินงานอื่น   
แผนงานงบกลาง                                 13,121,800

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น                              41,000,000

ดานการเศรษฐกิจ   

แผนงานการเกษตร                                       90,000

แผนงานเคหะและชุมชน                                   4,327,160
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                                     180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                     615,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                   2,596,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา                                   6,652,040
แผนงานสาธารณสุข                                   2,795,260

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป                                 10,592,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                       30,000

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท

แผนงาน ยอดรวม

ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป





- ประมาณการรายรับ

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

- ประมาณการรายจาย

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย

- ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ 3

ขอบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจาย



รวม บาท

จํานวน บาท

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

ในปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

ประมาณการรายรับในปงบประมาณที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 280,000

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 260,000

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,000,000   บาท  แยกเปน

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 414,500

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 500

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ประมาณการไวจากการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง ของ อบต.บางปลามา 

ภาษีปาย 20,000

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับประมาณการรายรับในปงบประมาณปที่ผานมา

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับประมาณการรายรับในปงบประมาณปที่ผานมา

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 380,000

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดต่ํากวารายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 500

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดต่ํากวารายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับประมาณการรายรับในปงบประมาณปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 12,000

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดต่ํากวารายรับจริงในปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา 20,000

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 51,000

คาขายแบบแปลน 50,000

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บไดต่ํากวาประมาณการรายรับ

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 350,000

ดอกเบี้ย 350,000

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับประมาณการรายรับในปงบประมาณปที่ผานมา

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 2,000

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะขายทอดตลาดทรัพยสินไดต่ํากวา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,000

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายไดจากทุน 2,000

วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:40:17
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วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:40:17

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

ในปงบประมาณที่ผานมา

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,400,000

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บไดสูงกวาปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,300,000

หมวดภาษีจัดสรร 19,902,500

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 650,000

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดต่ํากวาปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต 6,000,000

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับประมาณการรายรับในปงบประมาณที่ผานมา 

คาภาคหลวงแร 150,000

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บไดสูงกวาปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,000

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับประมาณการรายรับในปงบประมาณที่ผานมา 

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 20,000,000

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ไดรับจัดสรร

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บไดสูงกวาปที่ผานมา

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000,000

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 1,200,000

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บไดสูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 2,500

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับประมาณการรายรับในปงบประมาณที่ผานมา 

คาภาคหลวงปโตรเลียม 100,000

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับประมาณการรายรับในปงบประมาณที่ผานมา 



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:53:38

ป 2560 ป 2561

514,080 514,080 0 %

42,120 42,120 0 %

42,120 42,120 0 %

86,400 86,400 0 %

1,886,400 1,886,400 0 %

2,571,120 2,571,120

1,623,960 1,708,020 10.52 %

90,000 90,000 0 %

869,740 871,880 28.09 %

98,410 99,080 -6.67 %

2,682,110 2,768,980

5,253,230 5,340,100

0 0 100 %

0 0 0 %

1,500 10,106.75 0 %

1,500 10,106.75
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

อําเภอบางปลามา    จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานประมาณการรายจาย

งบบุคลากร

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจายจริง ประมาณการ

งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/

รองนายก
42,120 42,120 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080

86,400

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร

สวนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนพนักงาน 1,567,683 1,906,940 2,107,480

เงินประจําตําแหนง 88,500 90,000 90,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 902,740 935,440

2,571,120

เงินเดือน (ฝายประจํา)

1,886,400
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น
1,886,400 1,886,400

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 0

3,469,680

รวมงบบุคลากร 5,238,043 5,593,500 6,050,800

1,198,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 108,000 90,000 84,000

30,000

รวมคาตอบแทน 5,950 30,000 130,000

100,000

คาเชาบาน 3,000 0 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,950 30,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,666,923 3,022,380

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,571,120 2,571,120



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:53:38

ป 2560 ป 2561

348,544.12 153,806.68 0 %

0 0 -33.33 %

0 0 100 %

175,744 53,792 33.33 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

55,325.54 40,925.77 0 %
579,613.66 248,524.45

0 220 0 %

23,926 16,642 0 %

43,650 21,600 0 %

44,198.92 53,780.01 0 %

0 0 0 %

68,445 89,675 -41.18 %

0 0 0 %

0 0 0 %

3,868.08 0 0 %

253,288 277,441.01

834,401.66 536,072.21

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 295,382.12 0 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 300,000

โครงการคาใชจายในการ

ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 10,000

โครงการคาใชจายสําหรับการ

เลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม

หรือ คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามที่กฎหมายกําหนด

0 0 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 104,240 150,000 200,000

200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 111,980.56 100,000 100,000

วัสดุการศึกษา 325 5,000

5,000

วัสดุงานบานงานครัว 36,179.05 30,000 30,000

ป 2559 ป 2562 ป 2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 79,855.9 100,000 100,000
รวมคาใชสอย 479,478.02 550,000 680,000

5,000

โครงการจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม

 กระเชา และพวงมาลา ฯลฯ
0 0 5,000

โครงการฝกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม พัฒนาระบบแรงจูงใจ

ใหกับผูบริหาร สมาชิก พนักงาน 

ฯลฯ

0 0 30,000

รวมคาวัสดุ 407,019.96 390,000 345,000

รวมงบดําเนินงาน 1,155,000892,447.98 970,000

วัสดุสนาม 0 5,000

วัสดุอื่น 20,612.95 5,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 5,000

รายจายจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%)

- 19 -

5,000

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 96,455 85,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,000.40 40,000 40,000
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ป 2560 ป 2561

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

9,600 0 0 %

0 16,800 -100 %

13,200 0 0 %

22,800 16,800

22,800 16,800

0

ประเภทเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA ฯลฯ จํานวน 6 เครื่อง
0 0

0

จัดซื้อเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ ขนาด 

200 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
0 15,000 0

โตะอเนกประสงค ขาพับได ชุบ

โครเมี่ยม ขนาด 180x75x75 ซม. 

จํานวน 20 ตัว

40,000 0 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก

เวลาเขาออกงาน
0 11,200 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บี

ทียู จํานวน 3 เครื่อง

0 84,000

- 20 -

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

0

ประเภทเครื่องพิมพ 

Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 0 2,500

งบลงทุน

ครุภัณฑสํานักงาน

ประเภทโตะทํางาน 13,000 0 0

0

คาครุภัณฑ

รวมคาครุภัณฑ 67,600 132,000 2,500

รวมงบลงทุน 67,600 132,000 2,500

0

ประเภทเครื่องพิมพ 

Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED สี จํานวน 1 เครื่อง

ประเภทเกาอี้สํานักงานบุดวยหนัง

และฟองน้ําอยางดี มีเทาแขน ปรับ

ขึ้น-ลงและหมุนไดโดยรอบ

14,600 0

0 16,800

จัดซื้อเครื่องอานบัตรอเนกประสงค 

(Smart Card Reader) จํานวน 4 

เครื่อง

0 5,000
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ป 2560 ป 2561

0 0 2,900 %

0 0

0 0

15,000 0 0 %

0 0 100 %

15,000 0

15,000 0

6,125,431.66 5,892,972.21

รายจายอื่น
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รายจายจริง

ยอดตาง (%) ป 2563

เงินอุดหนุน

รวมรายจายอื่น 0 1,000 30,000

รวมงบรายจายอื่น 0 1,000 30,000

จางที่ปรึกษา 0 1,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,213,090.98 6,696,500 7,253,300

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

รายจายอื่น

งบรายจายอื่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 15,000 0

ประมาณการ

ป 2559 ป 2562

0

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หรือ อุดหนุน

ศูนยบริการประชาชน ฯลฯ

0 0 15,000

งบเงินอุดหนุน
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ป 2560 ป 2561

1,407,060 1,486,980 7.21 %

42,000 42,000 0 %

128,400 134,280 -89.78 %

24,000 24,000 1.25 %

1,601,460 1,687,260
1,601,460 1,687,260

1,400 0 900 %

0 0 0 %

27,720 29,910 0 %
29,120 29,910

28,894.79 28,497.79 0 %

0 0 42.86 %

60,218 26,892 33.33 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 132.56 %

111,920 0 0 %

0 0 100 %

0 120,285 0 %

4,380 19,850 20 %
205,412.79 195,524.79

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

1,954,480 2,077,440
รวมงบบุคลากร 1,552,641 1,954,480 2,077,440

คาตอบแทนพนักงานจาง 126,560 254,760 260,040

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 24,000 32,000 32,400

เงินเดือนพนักงาน 1,360,081 1,625,720 1,743,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,552,641

50,000
รวมคาตอบแทน 30,310 70,000 250,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 20,000 200,000

คาเชาบาน 11,600 0 0

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,710 50,000

80,000

โครงการคาใชจายในการสนับสนุน

การดําเนินการจัดทําระบบบัญชี

คอมพิวเตอร (e-LAAS)

12,600 0 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 35,000 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 65,088.45 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 23,780 60,000

โครงการใชจายเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง
197,999 0 0

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บ

ภาษี
0 0 10,000

โครงการจัดเก็บภาษี สํารวจภาษี 

และคาธรรมเนียมเคลื่อนที่
0 0 10,000

โครงการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน
0 43,000 100,000

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน
0 0

รวมคาใชสอย 318,358.45 188,000 310,000

0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,891 50,000 60,000
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ป 2560 ป 2561

57,901.2 69,295.9 0 %

0 0 100 %

0 0 166.67 %

39,090 49,780 25 %

96,991.2 119,075.9

181,014.82 194,401.94 20 %

2,825 2,330 0 %

4,810.4 3,662.45 0 %

7,155 2,773 -33.33 %

51,360 66,635.32 -4 %

247,165.22 269,802.71

578,689.21 614,313.4

0 0 0 %

29,500 0 0 %

39,000 0 0 %

0 29,800 0 %

0 20,900 0 %

0 0 -100 %
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 30,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร 76,340

รวมคาวัสดุ 130,843.7 160,000 250,000

คาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 5,312.38 12,000

80,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 54,503.7 50,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 39,969.68 125,000 120,000

รวมคาสาธารณูปโภค 285,140.72 412,000 452,000

คาครุภัณฑ

12,000

คาบริการไปรษณีย 8,133 15,000 10,000

คาไฟฟา 228,295.66 250,000 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,430 10,000 10,000

เครื่องปรับอากาศ  จํานวน 1 เครื่อง 40,000 0 0

ประเภทเครื่องโทรสารแบบใช

กระดาษธรรมดา
0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 764,652.87 830,000 1,262,000

งบลงทุน

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับ

งานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง
0 0 0

  

เลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา  

จํานวน  1  เครื่อง
0 9,000 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2  (จอภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  

1  เครื่อง

0 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ประเภทกลองถายภาพนิ่ง ระบบ

ดิจิตอล  จํานวน 1 เครื่อง
0 0 0
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ป 2560 ป 2561

0 7,780 0 %

0 0 -100 %

0 5,660 0 %

0 0 0 %

26,670 0 0 %

0 0 0 %

95,170 64,140

95,170 64,140

2,275,319.21 2,365,713.40

8,400,750.87 8,258,685.61
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  

จํานวน 1 เครื่อง
0 0

ประเภทเครื่องพิมพ  จํานวน 2 

เครื่อง
0 0 0

ประเภทเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA
2,690 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,389,953.87 2,797,780

0

ประเภทคอมพิวเตอร 29,970 0 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 

 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 4,300 0

3,339,440

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,603,044.85 9,494,280 10,592,740

รวมคาครุภัณฑ 72,660 13,300 0

รวมงบลงทุน 72,660 13,300 0
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ป 2560 ป 2561

0 0 100 %

0 0

0 0 650 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0

ป 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รวมคาใชสอย

5,000

รวมคาตอบแทน 0 0 5,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

25,000

รวมงบดําเนินงาน 0 2,000 30,000

โครงการดําเนินการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล

สําคัญ

0 2,000 15,000

โครงการปองกันและบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนที่เกิดจาก

สาธารณภัย

0 0 10,000

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
0 2,000 30,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 2,000 30,000

ประมาณการ

ยอดตาง (%)

0 2,000

- 25 -

รายจายจริง

ป 2559 ป 2562



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:53:38

ป 2560 ป 2561

511,020 546,960 8.91 %

42,000 42,000 0 %

125,880 130,320 3.54 %

24,000 24,000 0 %

702,900 743,280

702,900 743,280

0 0 0 %

42,000 21,000 -100 %

42,000 21,000

253,903 12,519 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

30,638 60,200 -15.79 %
2,980 68,680 -33.33 %

287,521 141,399

16,322.55 43,908.5 -33.33 %
0 0 -100 %
0 0 0 %

19,340 15,065 0 %
35,662.55 58,973.5

95,394.16 136,295.88 -100 %

3,430 2,675 -100 %
0 0 0 %
0 15,275.32 0 %

98,824.16 154,246.2

464,007.71 375,618.7

- 26 -

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

855,840

คาตอบแทนพนักงานจาง 170,600 142,440 147,480

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 24,000 24,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 482,426 589,800 642,360

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,860 120,000 80,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 7,000 0 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 80,000 80,000

5,000
วัสดุคอมพิวเตอร 29,502 30,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 18,754.7 30,000 20,000
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 40,000 0

รวมคาใชสอย 85,221 295,000 245,000
คาวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,000

2,000
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 36,000 36,000

คาไฟฟา 43,660.74 200,000 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,919 5,000 0

รวมคาวัสดุ 48,256.7 105,000 55,000
คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 2,000

รวมคาสาธารณูปโภค 45,579.74 243,000 38,000

รวมงบดําเนินงาน 203,057.44 659,000 348,000

10,000

คาเชาบาน 24,000 6,000 0

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

855,840

รวมงบบุคลากร 719,026 798,240

งบบุคลากร

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 719,026 798,240

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 74,361 95,000

รวมคาตอบแทน 24,000 16,000

80,000

10,000

คาใชสอย

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 10,000
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ป 2560 ป 2561

0 0 100 %

0 4,400 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 8,580 0 %

0 5,660 0 %

0 0 -100 %

0 18,640
0 18,640

1,166,907.71 1,137,538.7

ยอดตาง (%) ป 2563

เกาอี้สํานักงาน 0 0 4,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562

ครุภัณฑสํานักงาน

0

เครื่องพิมพแบบฉีดพรอมติดตั้งถัง

หมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 

2ตัว

0 0 0

ถังตมน้ําไฟฟาดิจิตอล 0 17,800 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 1

หลัง
0 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องพิมพแบบฉีดพรอมติดตั้งถัง

หมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1

 เครื่อง

0 4,300

1,207,840

รวมคาครุภัณฑ 0 26,100 4,000
รวมงบลงทุน 0 26,100 4,000

เครื่องสํารองไฟฟา 1 Kva จํานวน 

 1 ตัว
0 0 0

จอภาพแบบ  LED  ขนาดไมนอย

กวา  21.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
0 4,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 922,083.44 1,483,340
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ป 2560 ป 2561

684,960 468,240 51.01 %
416,540 428,320 3.53 %
45,360 36,560 -0.61 %

1,146,860 933,120
1,146,860 933,120

0 0 9.35 %

0 1,600 0 %
0 1,600

195 492 -50 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 21.95 %

0 0 21.95 %

0 0 21.95 %

0 0 21.95 %

0 0 100 %

170,000 204,000 0 %

394,100 449,700 2.94 %

564,295 654,192

ยอดตาง (%) ป 2563

25,200
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 986,255 1,252,200

เงินเดือนพนักงาน 0 488,940 738,360
คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเดือน (ฝายประจํา)

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562

5,000
รวมคาตอบแทน 0 14,145 15,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 9,145 10,000

รวมงบบุคลากร 0 986,255 1,252,200
งบดําเนินงาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0 25,355
0 471,960

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
0 35,260 43,000

คาใชจายในการจัดโครงการปฐมนิเทศ

และประชุมผูปกครองของ ศพด.
0 10,000 5,000

คาใชจายในการจัดโครงการศึกษาดู

งานเกี่ยวกับการศึกษา
0 10,000 10,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเพื่อสนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา อาหารกลางวัน ของ ศพด.
367,940 0 0

170,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา อาหารกลางวันของ ศพด.
0 476,000 490,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน)
0 16,400 20,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (คา

พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 60,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน)
0 24,600 30,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)
0 16,400 20,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน 

(รายหัวเด็ก)
0 170,000

รวมคาใชสอย 367,940 758,660 848,000

488,640

งบบุคลากร
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ป 2560 ป 2561

0 0 0 %

24,437 41,964 0 %

0 0 100 %

11,615 7,586 0 %

0 0 61.29 %

99,992 79,251 0 %

658,837.54 672,408.66 -100 %

794,881.54 801,209.66

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

1,359,176.54 1,457,001.66

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

66,300 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 224,900 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

700,000

วัสดุกอสราง 0 100,000 100,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7,740 0 0

วัสดุงานบานงานครัว 45,391 50,000 50,000

คาวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 0 0

คาไฟฟา 0 0 250,000

วัสดุอื่น 737,061.2 617,340 0

รวมคาวัสดุ 894,020.2 835,940 930,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 18,600 30,000

วัสดุการศึกษา 103,828 50,000 50,000

คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 291,000

รวมงบดําเนินงาน 1,261,960.2 1,608,745 2,084,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 36,000

งบลงทุน

พัดลมติดเพดาน พรอมติดตั้ง  

จํานวน  34  ตัว
0 0 0

พัดลมไอน้ํา จํานวน 6 ตัว 107,730 0 0

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 12 

เครื่อง
426,000 0 0

โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด 8,500 0 0

ครุภัณฑสํานักงาน

คาเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  4  

เครื่อง
176,000 0 0

0

เครื่องเลนซีดี, ดีวีดี จํานวน 6 เครื่อง 16,500 0 0

เครื่องเลนสนาม 0 200 450,000

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

พัดลมไอเย็น จํานวน 2 ตัว 41,610 0 0

ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด 26,150 0

โทรทัศน แอล อีดี (LED ทีว)ี 

จํานวน 6 เครื่อง
107,940 0 0
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30,000 0 0 %

56,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

152,300 0

0 0 0 %

0 0 0 %

184,000 0 0 %

184,000 0

336,300 0

ป 2563

0

ตูลอย หองครัว จํานวน 8 ตู 64,000 0 0

กลองถายภาพนิ่ง (ระบบดิจิตอล) 

จํานวน 1 ตัว
0 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562

เครื่องกรองน้ํา จํานวน 2 ชุด 0 0

ยอดตาง (%)

30,000 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
0 22,000 0

ผามานพรอมอุปกรณ จํานวน 36 

ชุด
120,000 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ตูลาง หองครัว จํานวน 10 ตู 135,000 0 0

เตียง จํานวน 1 ชุด 5,300 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2  จํานวน 1 

เครื่อง

0

คาติดตั้งสแตนเลสดัดประต-ู

หนาตาง พรอมมุงลวด
215,500 0 0

รวมคาครุภัณฑ 1,234,730 69,500 450,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  

จํานวน 1 เครื่อง
0 5,900 0

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 

แบบที่ 1 (Access Point) จํานวน 

2 ตัว

0 11,400 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 351,500 0 0

รวมงบลงทุน 1,586,230 69,500 450,000

คาปรับปรุงตอเติมกั้นหองเรียน/

หองกิจกรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
136,000 0 0

โครงการติดตั้งสแตนเลสดัดประตู-

หนาตาง พรอมมุงลวด ณ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลบางปลามา

0 0 0
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1,263,520 1,245,360 0 %

0 0 -0.81 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

1,263,520 1,245,360

1,263,520 1,245,360

4,105,856.54 3,635,481.66
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

20,000

5) โครงการอุดหนุนโครงการ

เรียนรูสูโลกกวาง
0 0 20,000

2) อุดหนุนโครงการเยาวชนรุนใหม

ตานภัยยาเสพติด
0 0 20,000

3) อุดหนุนโครงการคาย

ภาษาอังกฤษ
0 0 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,377,500 0 0

1) อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวัน
0 1,480,000 1,468,000

4) อุดหนุนโครงการเกษตรพอเพียง 0 0

5,354,200

รวมเงินอุดหนุน 1,769,914.13 1,480,000 1,568,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,769,914.13 1,480,000 1,568,000

6) อุดหนุนโครงการคายสนุกคิดไป

กับคณิตศาสตร
0 0 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน

สาธารณประโยชน
392,414.13 0 0

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,618,104.33 4,144,500
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0 0 100 %

0 375 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 375

0 375

0 375

5,272,764.25 4,773,395.36

ป 2563

0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 10,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

เด็กและเยาวชน
0

งานศึกษาไมกําหนดระดับ
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%)

0 40,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

โครงการจัดงานวันเด็ก 127,978.1 0

6,652,040

รวมงบดําเนินงาน 127,978.1 10,000 90,000

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 127,978.1 10,000 90,000

โครงการอบรมเยาวชนคนดีศรี

สุพรรณ
0 0 40,000

รวมคาใชสอย 127,978.1 10,000 90,000

รวมแผนงานการศึกษา 5,668,165.87 5,637,840
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187,490 200,940 132.34 %

0 0 100 %

567,000 535,730 2.32 %

72,000 63,396 0 %

826,490 800,066

826,490 800,066

0 0 100 %

0 0

3,700 374 0 %

0 0 0 %

5,100 0 100 %

0 14,827.7 566.67 %

8,800 15,201.7

6,960 1,580 0 %

72,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

78,960 1,580

0 0 0 %

0 0

87,760 16,781.7

ยอดตาง (%) ป 2563

แผนงานสาธารณสุข
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562

42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 566,420 720,000 736,680

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 175,530 222,340 516,580

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินประจําตําแหนง 0 0

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 0 10,000

รวมงบบุคลากร 813,950 1,002,340 1,355,260

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 72,000 60,000 60,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 813,950 1,002,340 1,355,260

คาตอบแทน

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 200,000 200,000

รวมคาตอบแทน 0 0 10,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 100,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,800 10,000 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 30,000 200,000

รวมคาใชสอย 0 230,000 410,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0

คาบริการไปรษณีย 0 1,000 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 10,000 10,000

รวมคาวัสดุ 1,800 25,000 325,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,000 5,000

คาสาธารณูปโภค

รวมคาสาธารณูปโภค 0 1,000 1,000

รวมงบดําเนินงาน 1,800 256,000 746,000
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0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

914,250 816,847.7
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

จัดซื้อ จี พี เอส ติดรถขยะ 0 10,000 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

2,301,260

รวมคาครุภัณฑ 0 10,000 200,000

รวมงบลงทุน 0 10,000 200,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 815,750 1,268,340
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ป 2560 ป 2561

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

144,000

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 144,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 0 144,000

รวมคาตอบแทน 0

งานโรงพยาบาล

0 144,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมงบดําเนินงาน 0 0
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ป 2560 ป 2561

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 45,730 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 45,730
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

20,000

โครงการปองกันและแกไขปญหา

เอดสและเพศสัมพันธแกเยาวชนใน

โรงเรียน

0 0 20,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

โครงการ "เยาวชนรุนใหม...รวมใจ

ตานภัยยาเสพติด"
0 0

105,000

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากพิษสุนัขบาตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ

 เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี

0 45,000 0

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว

และขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 10,000

โครงการปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัย จากโรคพิฒสุนัข

บา ตามพระปณิธานศาตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

0 0 55,000

โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา
0 0 0

รวมคาใชสอย 0 45,000
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ป 2560 ป 2561

39,600 28,800 81.82 %

10,240 2,425 0 %

49,840 31,225

49,840 76,955

0 6,500 0 %

0 13,600 0 %

0 2,800 0 %

0 22,900

0 22,900

0 200,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562
ยอดตาง 

(%)
ป 2563

คาวัสดุ

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 52,410 27,000 45,000

รวมงบดําเนินงาน 52,410 72,000 150,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 46,670 22,000 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,740 5,000 5,000

งบลงทุน

ประเภทเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA
0 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ประเภทกลองถายภาพนิ่ง ระบบ

ดิจิตอล
0 0 0

ครุภัณฑสํานักงาน

ประเภทตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

0

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนในหมูบาน หมูที่ 3 บาน

โพธิ์ศรี

0 6,000 6,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0

โครงการชวยลดการติดเอดสจาก

แมสูลูก หมูที่ 5 บานเสาธง
0 6,000 6,000

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนในหมูบาน หมูที่ 4 บานดาน
0 6,000 6,000

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนในหมูบาน หมูที่ 9 บาน

ขนมจีน

0 6,000 6,000
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ป 2560 ป 2561

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

ยอดตาง (%) ป 2563

7,000

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู

ที่ 8 บานสวนหงส
0 7,000 7,000

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู

ที่ 10 บานหัวไผ
0 7,000 7,000

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู

ที่ 5 บานเสาธง
0 7,000
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7,000

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก หมูที่ 6 บานดอน

มะเกลือ

0 7,000 7,000

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก หมูที่ 10 บานหัวไผ
0 7,000 7,000

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก หมูที่ 12 บานโพธิ์

ศรี

0 7,000 7,000

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู

ที่ 9 บานขนมจีน
0 7,000 7,000

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก หมูที่ 1 บานยอด
0 7,000 7,000

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก หมูที่ 4 บานดาน
0 7,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมและเด็กใน

หมูบาน หมูที่ 11 บานโพนไร

0 6,000 6,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู

ที่ 1 บานยอด

0 5,000 5,000

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก หมูที่ 8 บานสวน

หงส

0 7,000 7,000

โครงการรณรงคและแกไขปญหายา

เสพติด To be number one หมู

ที่ 9 บานขนมจีน

0 7,000 7,000
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ป 2560 ป 2561

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

ป 2563

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู

ที่ 10 บานหัวไผ

0 6,000 6,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู

ที่ 11 บานโพนไร

0 6,000 6,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562
ยอดตาง 

(%)

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู

ที่ 6 บานดอนมะเกลือ

0 5,000 5,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู

ที่ 8 บานสวนหงส

0 6,000 6,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู

ที่ 4 บานดาน

0 7,000 7,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู

ที่ 5 บานเสาธง

0 7,000 7,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู

ที่ 12 บานโพธิ์ศรี

0 5,000 5,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมู

ที่ 3 บานโพธิ์ศรี

0 6,000 6,000

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระ

ราชประสงค หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี
0 8,000 8,000

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระ

ราชประสงค หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี
0 8,000 8,000

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระ

ราชประสงค หมูที่ 1 บานยอด
0 8,000 8,000

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระ

ราชประสงค หมูที่ 11 บานโพนไร
0 8,000 8,000
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ป 2560 ป 2561

0 0 0 %

0 200,000

0 200,000

49,840 299,855

964,090 1,116,702.7

ยอดตาง (%) ป 2563

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระ

ราชประสงค หมูที่ 6 บานดอน

มะเกลือ

0 8,000 8,000

รวมเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 200,000
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562

รวมแผนงานสาธารณสุข 868,160 1,540,340 2,795,260

200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น
52,410 272,000 350,000
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ป 2560 ป 2561

601,488 561,360 28.09 %

42,000 42,000 0 %

445,390 327,568 9.67 %

59,890 40,392 0 %

1,148,768 971,320

1,148,768 971,320

0 0 100 %

7,362 3,860 0 %

7,362 3,860

29,436 30,530 0 %

0 0 -37.5 %

11,072 800 150 %

992,933.89 114,201.96 334.23 %

1,033,441.89 145,531.96

40,795 26,123 33.33 %

8,806.82 0 -100 %

79,727.11 85,020.15 -47.37 %

23,713.84 79,554.09 25 %

335,660.49 417,239.4 -40 %

695.5 4,280 0 %

0 0 0 %

19,790 49,870 66.67 %

0 0 100 %

509,188.76 662,086.64

1,549,992.65 811,478.6

ยอดตาง (%) ป 2563

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562

84,000 84,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,520,102 1,508,480 1,754,160

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 492,000 774,360 849,240

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 915,807 608,120 778,920

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 70,295

20,000

รวมคาตอบแทน 14,764 20,000 120,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7,200 0 100,000

รวมงบบุคลากร 1,520,102 1,508,480 1,754,160

งบดําเนินงาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,564 20,000

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 722,956.76 401,400 1,743,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 160,000 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 29,170 0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 9,488 20,000

50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 37,589.1 80,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 19,140 15,000 20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 400 40,000 0

รวมคาใชสอย 761,614.76 581,400 1,893,000

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง 81,413.09 95,000

10,000

รวมคาวัสดุ 521,029.4 775,000 540,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 34,245 30,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 342,303.71 500,000 300,000

วัสดุการเกษตร 0 5,000 5,000

วัสดุสํารวจ 5,938.5 5,000

รวมงบดําเนินงาน 1,297,408.16 1,376,400 2,553,000
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0 4,500 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 470,000 0 %

0 35,000 0 %

0 440,000 0 %

0 440,000 0 %

0 440,000 0 %
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

งบลงทุน

ุ  

ฟองน้ําอยางดี ปรับขึ้น-ลง และ

หมุนไดโดยรอบ
0 0

จัดซื้อเครื่องผลักดันน้ํา ระบบ

ไฮโดรลิค จํานวน 2 เครื่อง
0 0 0

จ ซอรถบรร ุ  ( เซล) ขน ไม

ต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 

กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา 

0 2,500,000 0

รถพวงลากจูงบรรทุก ขนาดไมนอย

กวา 5 ตัน จํานวน 1 คัน
0 100,000 0

เครื่องยนต ขนาด 13 แรงมา 

พรอมชุดหาง พรอมแทนเครื่อง 

จํานวน 1 ชุด (เครื่อง HONDA 13 

แรงมา (เครื่องวิ่งเรือ) จํานวน 1 

เครื่อง พรอมหาง (3K) พรอมแทน

เครื่อง)

26,536 0 0

จัดซื้อ จี พี เอส ติดรถสิบลอ 0 10,000 0

ครุภัณฑการเกษตร

0

โครงการจัดซื้อระบบเสียงไรสาย

พรอมติดตั้งภายในหมูบาน บาน

ขนมจีน หมูที่ 9

0 0 0

โครงการจัดซื้อระบบเสียงไรสาย

พรอมติดตั้งภายในหมูบาน บาน

ดอนมะเกลือ หมูที่ 6

0 0 0

จัดซื้อเครื่องสําหรับขุดหลุมปลูก

ตนไม ชนิดติดตั้งรถไถ ขนาด 47 

แรงมา พรอมใบขุด

0 0 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โครงการจัดซื้อระบบเสียงไรสาย

พรอมติดตั้งภายในหมูบาน บาน

โพธิ์ศรี หมูที่ 12

0 0
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ป 2560 ป 2561

0 440,000 0 %

470,000 0 0 %

5,220 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

475,220 2,269,500

475,220 2,269,500

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0

0 0

3,173,980.65 4,052,298.6

โครงการจัดซื้อระบบเสียงไรสาย

พรอมติดตั้งภายในหมูบาน บาน

โพธิ์ศรี หมูที่ 3

0 0 0
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รายจายจริง

ยอดตาง (%) ป 2563

0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

สวานแทน จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0

ครุภัณฑสํารวจ

โครงการจัดซื้อระบบเสียงไรสาย

พรอมติดตั้งภายในหมูบานเสาธง
0 0 0

ครุภัณฑโรงงาน

ประเภทเครื่องหาพิกัดสัญญาณ

ดาวเทียมแบบพกพา
24,500 0

0

งบเงินอุดหนุน

เตนท 0 100,000 0

รวมคาครุภัณฑ 51,036 2,732,000 0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
0 22,000 0

ครุภัณฑอื่น

รวมงบลงทุน 51,036 2,732,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 200,000 0

อุดหนุนสวนราชการ โครงการขยาย

เขตไฟฟาบริเวณประปาบาดาล หมู

ที่ 5

0 100,000 0

อุดหนุนสวนราชการ โครงการขยาย

เขตไฟฟาบริเวณประปาบาดาล หมู

ที่ 6

0 100,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวมเงินอุดหนุน 0 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,868,546.16 5,816,880 4,307,160

ประมาณการ

ป 2559 ป 2562
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ป 2560 ป 2561

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

3,173,980.65 4,052,298.6

ป 2563

20,000

รวมคาวัสดุ 0 0 20,000

งบดําเนินงาน

คาวัสดุ

งานไฟฟาถนน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0

- 44 -

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%)

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,868,546.16 5,816,880 4,561,160

รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000

รวมงานไฟฟาถนน 0 0 20,000
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ป 2560 ป 2561

370 0 100 %

0 0 0 %

129,754 81,801 -33.33 %

0 0 0 %

3,970 0 0 %

0 0 0 %

7,870 0 0 %

141,964 81,801

141,964 81,801

ยอดตาง (%) ป 2563

งบดําเนินงาน

โครงการแกไขปญหาการวางงาน

และสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชน และโครงการจัด

ฝกอบรมใหความรูอาชีพตางๆ ใน

พื้นที่ อบต.

0 150,000 100,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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รายจายจริง

โครงการแกปญหาในดาน

อาชญากรรม โรคเอดส การละเมิด

สิทธิเด็กและสตรี การพนัน การ

ขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ

และการสรางความเขมแข็งของสตรี

27,470 0 0

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 10,700 0 10,000

โครงการแกไขปญหาการวางงาน

และสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชน

121,907 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รวมงบดําเนินงาน 182,747 170,000 130,000

สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับ

ชุมชน และระดับ อปท.

0 20,000 20,000

รวมคาใชสอย 182,747 170,000 130,000

โครงการแกปญหาในดาน

อาชญากรรม โรคเอดส การละเมิด

สิทธิเด็กและสตรี การพนัน การ

ขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ

และการสรางความเขมแข็งของสตรี

0 0 0

โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด
22,670 0 0

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

ประมาณการ

ป 2559 ป 2562
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ป 2560 ป 2561

50,000 0 0 %

0 0 100 %

50,000 0
50,000 0

191,964 81,801
191,964 81,801

- 46 -

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

งบเงินอุดหนุน

0 50,000
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง 232,747 170,000 180,000

อุดหนุนโครงการรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดพื้นที่

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2563

0 0 50,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000 0 0

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 232,747 170,000 180,000

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000
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ป 2560 ป 2561

12,305 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %
12,305 0

0 0 0 %
0 0

12,305 0

0 410,000 0 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

0 410,000

0 410,000

0 0 0 %

0 0
0 0

12,305 410,000

ยอดตาง (%) ป 2563

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000
รวมคาใชสอย 22,840 0 40,000

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัน

ทองถิ่นไทย
22,840 0 0

โครงการแขงขันกีฬา/โครงการ

สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูและการ

กีฬา

0 0 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 10 0 0 0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 22,840 10,000 50,000

เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 0 425,800 0

รวมงบลงทุน 0 425,800 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 8 0 2,400 0
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 9 0 423,400 0

งบเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 274,096.66 0 0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 296,936.66 435,800 50,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน

สาธารณประโยชน
274,096.66 0 0

รวมเงินอุดหนุน 274,096.66 0 0

วัสดุกีฬา 0 10,000 10,000

ครุภัณฑกีฬา

คาวัสดุ

คาใชสอย
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ป 2560 ป 2561

45,960 54,081.12 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

ป 2563

งบดําเนินงาน
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รายจายจริง

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%)

0

โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและ

ประเพณีตางๆ
0 0 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคลายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร และวันพอแหงชาติ

0 0 30,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,892 0 0

โครงการคายพุทธบุตร/โครงการ

อบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็ก

และเยาวชน

0 30,000

30,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ

0 0 30,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริ

กิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

0 0 30,000

ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ร.10
0 30,000 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ

ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนารถในราชการที่ 9

0 15,000 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ

บรมราชินี

0 0
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ป 2560 ป 2561

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

45,960 54,081.12

45,960 54,081.12

35,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

35,000 0

35,000 0

80,960 54,081.12

93,265 464,081.12
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

โครงการประเพณีสงกรานตและวัน

ผูสูงอายุ
0 0 30,000

330,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

ใหแกเด็กและเยาวชน
0 0 30,000

รวมคาใชสอย 20,892 90,000 330,000

โครงการวันสงกรานตและวัน

ผูสูงอายุ
0 15,000 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมของ

ไทยพวน
0 0 100,000

รวมงบดําเนินงาน 20,892 90,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี

แหเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ฯลฯ

0 0 20,000

อุดหนุนโครงการรัฐพิธี ฯลฯ 0 0 50,000

อุดหนุนโครงการการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต ฯลฯ
0 0 15,000

อุดหนุนโครงการแขงขันเรือยาว

ประเพณี ฯลฯ
0 0 30,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 65,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 65,000 0 235,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 85,892 90,000 565,000

อุดหุนุนโครงการสงเสริมและ

อนุรักษประเพณีไทยพวนบานโพธิ์

ศรี (ประเพณีกําฟา)

0 0 20,000

รวมเงินอุดหนุน 65,000 0 235,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของวัฒนธรรมประเพณี

ของชาวไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี

0 0 100,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
382,828.66 525,800 615,000
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ป 2560 ป 2561

0 0 0 %

360,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

143,783 0 0 %

92,500 0 0 %

0 0 0 %

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางอาคารเก็บวัสดุ 

(แบบเคลื่อนที)่ หมูที่ 11
0

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

งบลงทุน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

183,000 0

โครงการติดตั้งสแตนเลสดัดครอบ

หนาตาง  ของ อบต.บางปลามา
57,500 0 0

โครงการกอสรางหองน้ํา – หอง

สุขา ของ อบต.บางปลามา
629,000 0 0

โครงการกอสรางหองสุขา หมูบาน 

 หมูที่  4
146,000 0 0

โครงการกอสรางหองเก็บของ

หมูบาน  หมูที่  11
376,000 0 0

โครงการกอสรางหองเก็บของ

หมูบาน หมูที่  4
0 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4
 0 371,000 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บานดอนมะเกลือ หมูที่ 6
0 0 0

โครงการปรับปรุงศาลารวมใจ หมูที่

 11
0 0 71,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการทางลาดคนพิการ ของ 

อบต.บางปลามา
142,000 0 0

โครงการปรับปรุงตอเติมสราง

ลูกกรงเหล็กและติดตั้งประตูมวน  

หมูที่  9

161,500 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บานหัวลาด  หมูที่  6
0 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูที่  5
170,000 0 0
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ป 2560 ป 2561

0 0 0 %

0 197,000 0 %

160,716 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

290,000 0 0 %

0 340,000 0 %

250,000 0 0 %

0 0 -100 %

120,000 0 0 %

0 0 -100 %

ป 2559

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่  11
0 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10
0 0 1,100,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูที่ 3
280,000 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานดาน หมูที่ 4
0 0 0

ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563
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รายจายจริง ประมาณการ

โครงการการปรับปรุงเสริมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก(พรอมเสริมพื้น

ทาง) หมูที่ 1

0 0 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่  9
0 0 0

โครงการกอสรางถนนเสริมดิน โดย

การวางทอระบายน้ําที่เหลือบางสวน

ในรองน้ําเดิม พรอมลงหินคลุกและ

สาดเกลี่ย หมูที่ 5

0 223,000 0

โครงการการปรับปรุงเสริมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอ

ระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก หมูที่ 1

0 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 3
0 424,000 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 4
0 0 225,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง

โดยลอกของเดิมออกแลวกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กแทน หมูที่ 12 
0 1,940,000 0

โครงการซอมแซมปรับปรุงเสียงตาม

สายในหมูบาน สายนอก สายใน หมูที่ 11 0 116,000 0

โครงการทํากําแพงรองรับไหลทาง

ปองกันถนนพังผิวไหลทางหินคลุก 

หมูที่  10

0 0 0
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ป 2560 ป 2561

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 388,000 0 %

365,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

255,000 0 0 %

0 247,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

2,036,999 1,172,000

2,036,999 1,172,000

2,036,999 1,172,000

2,036,999 1,172,000

ยอดตาง (%) ป 2563

0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ

ลงหินคลุก หมูที่ 1
0 585,000 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหิน

คลุกภายในหมูบาน หมูที่ 10
0 424,000 0
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รายจายจริง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมลงไหลทาง หมูที่ 8
0 334,000

ประมาณการ

ป 2559 ป 2562

0

โครงการปรับปรุงเสริมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (พรอมเสริม

พื้นทาง) หมูที่  8

0 0 0

โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน

พรอมลงหินคลุก หมูที่ 6
0 7,000 0

โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน

พรอมลงหินคลุกและวางทอระบาย

น้ํา คสล. หมูที่6

335,000 0 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ

ลงหินคลุกผิวจราจร หมูที่ 11
0 0 0

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ

ลงหินคลุกผิวจราจร หมูที่ 5
0 0 0

โครงการปรับปรุงเสริมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  1
295,000 0

0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,858,000 4,607,000 2,596,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

บอพัก คสล. หมูที่ 5
0 0 282,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

บอพัก คสล. หมูที่ 6
0 0 441,000

โครงการปรับปรุงเสริมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (พรอมเสริม

พื้นทาง) หมูที่ 8

0 0 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

บอพัก คสล. หมูที่ 3
0 0 477,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพัก คสล.  หมูที่ 10
266,000 0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,858,000 4,607,000 2,596,000

รวมงบลงทุน 2,858,000 4,607,000 2,596,000

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 2,858,000 4,607,000 2,596,000
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ป 2560 ป 2561

0 0 0 %

33,824 0 0 %

33,824 0

0 0 0 %

0 0

33,824 0

33,824 0
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

งบดําเนินงาน

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

15,000

คาวัสดุ

โครงการถายทอดความรูตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0 15,000 15,000

โครงการฝกอบรมใหความรู

เกษตรกร
0 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รวมคาใชสอย 0 15,000

รวมงบดําเนินงาน 19,800 35,000 35,000

รวมงานสงเสริมการเกษตร 19,800 35,000 35,000

วัสดุการเกษตร 19,800 20,000 20,000

รวมคาวัสดุ 19,800 20,000 20,000
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ป 2560 ป 2561

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

33,824 0

ป 2563

งบดําเนินงาน
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รายจายจริง

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%)

10,000

ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลด

ภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่ตําบล

บางปลามา ประจําป 2561-2564

0 10,000 0

โครงการกําจัดผักตบชวาในแมน้ํา 

ลําคลอง
0 15,000 15,000

โครงการสงเสริม ปรับปรุง แกไข 

อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

370 20,000 20,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ทองถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักษ

พื้นที่สีเขียว
0 10,000

90,000

รวมงบดําเนินงาน 370 55,000 55,000

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 370 55,000 55,000

ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลด

ภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่ตําบล

บางปลามา ประจําป 2561-2565

0 0 10,000

รวมคาใชสอย 370 55,000 55,000

รวมแผนงานการเกษตร 20,170 90,000
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ป 2560 ป 2561

143,530 122,702 -1.16 %

0 0 100 %

9,584,200 10,090,500 1.71 %

1,640,800 1,826,400 -0.5 %

18,500 18,000 0 %

95,820 72,740 -27.05 %

114,768 110,520 0 %

0 0 -100 %

181,000 200,000 0 %

11,778,618 12,440,862

11,778,618 12,440,862

11,778,618 12,440,862

11,778,618 12,440,862

31,946,255.77 32,359,826.39
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

แผนงานงบกลาง

20,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 0 10,520,000 10,700,000

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 127,850 190,000 187,794

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 10,000

210,000

สํารองจาย 17,820 82,260 60,006

รายจายตามขอผูกพัน 114,984 0 0

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,929,600 1,920,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 24,000 24,000 24,000

สมทบเงินเขากองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่น (หนังสือ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ สปสช.37/ว 0193 ลว.31

 ก.ค.2552)

0 150,000

41,000,000

รวมงบกลาง 465,654 13,115,860 13,121,800

รวมแผนงานงบกลาง 465,654 13,115,860 13,121,800

รวมงบกลาง 465,654 13,115,860 13,121,800

รวมงบกลาง 465,654 13,115,860 13,121,800

รวมทุกแผนงาน 21,967,316.54 41,000,000

0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
181,000 210,000



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45

รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแก 

1) นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท x 12 เปนเงิน 244,800 บาท

2) รองนายก อบต.เดือนละ 11,220 บาท x 12 x จํานวน 2 คน

เปนเงิน 269,280 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินคาตอบแทนนายก อบต. รอง นายก อบต.

ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต.

พ.ศ.2544 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ดวนที่สุดที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที ่30 กันยายน 2554

เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก

1) นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท x 12 เปนเงิน 21,000 บาท

2) รองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท x 12 x จํานวน 2 คน เปนเงิน 21,120 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินคาตอบแทนนายก อบต. รอง นายก อบต.

ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.  

สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต.

พ.ศ.2544 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ดวนที่สุดที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที ่30 กันยายน 2554

เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,571,120 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 7,253,300 บาท

งบบุคลากร 6,050,800 บาท

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

อําเภอ บางปลามา   จังหวัดสุพรรณบุรี
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหแก

1) นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท x 12 เปนเงิน 21,000 บาท

2) รองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท x 12 x จํานวน 2 คน

เปนเงิน 21,120 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินคาตอบแทนนายก อบต. รอง นายก อบต.

ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต.

พ.ศ.2544 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ดวนที่สุดที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที ่30 กันยายน 2554

เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต.

เดือนละ 7,200 บาท X 12 เปนเงิน 86,400 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินคาตอบแทนนายก อบต. รอง นายก อบต.

ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต.

พ.ศ.2544 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ดวนที่สุดที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที ่30 กันยายน 2554

เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

86,400 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ

และสมาชิกสภา อบต.

1) ประธานสภาฯ เดือนละ 11,220 บาท x 12 เปนเงิน 134,640 บาท

2) รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 บาท x 12 เปนเงิน 110,160 บาท

3) เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท x 12 เปนเงิน 86,400 บาท

4) สมาชิกสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท x 12 x จํานวน 18 คน

เปนเงิน 1,555,200 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินคาตอบแทนนายก อบต. รอง นายก อบต.

ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต.

พ.ศ.2544 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ดวนที่สุดที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที ่30 กันยายน 2554

เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัด อบต.

หน.สํานักปลัด อบต. นักจัดการงานทั่วไป

นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล  

เจาพนักงานปองกันฯ ฯลฯ

รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด

ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อาจจายได พ.ศ.2559

2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138

ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณ

ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินเดือนพนักงาน 2,107,480 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,479,680 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,886,400 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น

ตําแหนง ปลัด อบต. หน.สํานักปลัด ที่ไดรับเงินประจําตําแหนง 

ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการกําหนดให

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อาจจายได พ.ศ.2559

2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138

ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณ

ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ 

ตําแหนง พนักงานขับรถยนต พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ผูชวยนักวิเคราะหฯ 

ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ฯลฯ

พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ยาม คนงานทั่วไป แมบาน ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการกําหนดให

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อาจจายได พ.ศ.2559

2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138

ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณ

ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ 

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ฯลฯ

พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ยาม คนงานทั่วไป แมบาน ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการกําหนดให

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อาจจายได พ.ศ.2559

2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138

ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเครงครัด

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 84,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,198,200 บาท

เงินประจําตําแหนง 90,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือจาง

- เปนไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลว.19 ก.พ.2560

2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงาน

อันเปนประโยชนตอราชการ

3) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร.

เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ

- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการกําหนดเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น

ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ คาใชจายดังกลาว

สามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบล 

และผูบริหารทองถิ่นที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013

ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2559 หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 100,000 บาท

งบดําเนินงาน 1,155,000 บาท

คาตอบแทน 130,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก

คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)

คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน

โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ

คาเชาพื้นที ่เซิรฟเวอร (เว็ปไซต) ฯลฯ

คาติดตั้งไฟฟา

1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการ

ไดใชบริการไฟฟารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา

2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม คาธรรมเนียม

รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขต

ไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ

คาติดตั้งประปา

1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดนํ้า

และอุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา

2) คาจางเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม

รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษา

หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ

คาติดตั้งโทรศัพท

คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวนคาตูสาขา

คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ

ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

    กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

   1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน

        2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 00808.2/ว 1536

ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่292 ลําดับที ่4

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 200,000 บาท

คาใชสอย 680,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45

- 62 -

จํานวน

1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย

หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินจิผูบริหาร

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่292 ลําดับที ่5

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก

คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ

คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4952

ลงวันที ่19 ธันวาคม 2556

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง พ.ศ.2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่292 ลําดับที ่6

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 15,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 200,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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จํานวน

ในชวงเทศกาลสําคัญ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เปนตน

และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที ่22 กันยายน 2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที ่25 ธันวาคม 2561

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที ่29 มีนาคม 2562

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที ่5 เมษายน 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่167 ลําดับที ่1

จํานวน

หรือ คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามที่กฎหมายกําหนด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล และผูบริหาร

กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม ฯลฯ

รวมถึง เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือ

ในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน

ใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง

สภาผูแทนราษฎร และ หรือ สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ

(คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง ของ อปท. ตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีตําแหนงวาง 

และกรณี กกต.สั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028

ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675

ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่293 ลําดับที ่7

โครงการคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม 120,000 บาท

โครงการคาใชจายในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 10,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาพานพุมดอกไม พราประดับพุมดอกไม

พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม

พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา และพวงมาลา 

สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศตางๆ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284

ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2530

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272 

ลงวันที ่11 สิงหาคม 2530

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่293 ลําดับที ่8

จํานวน

สมาชิก พนักงาน ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ เชน คาวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ

ประชาชน ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0891.4/ว 85 ลงวันที ่12 มีนาคม 2553

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่293 ลําดับที ่9

จํานวน

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย

สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดําเนินการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้

1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย

2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ใหจายจากคาวัสดุ

- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่293 ลําดับที ่10

โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระบบแรงจูงใจใหกับผูบริหาร 30,000 บาท

โครงการจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา และพวงมาลา ฯลฯ 5,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 

เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา 

ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 

เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 

ภาพเขียน,แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ 

แผนปายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน 

แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ 

มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน 

พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก 

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว 

ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก 

น้ําหมึกปรินท เทป พ ีว ีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข

กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 

แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาต ิ

สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ 

น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่295 ลําดับที ่14

วัสดุสํานักงาน 100,000 บาท

คาวัสดุ 345,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาไฟฟาและวิทย ุประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา    

เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา      

มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ  ฟวส  

เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา  หลอดไฟฟา หลอดไฟ 

เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา 

หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทย ุ

ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร 

ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร 

สายอากาศหรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,

จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร 

ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่295 ลําดับที ่15

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสด ุ

ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 27 มิถุนายน 2559  

อาทิเชน  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  

แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด 

เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม ชอนสอม 

กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด 

เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง 

กระทะไฟฟา หมอไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา 

กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ 

น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่296 ลําดับที ่16

วัสดุงานบานงานครัว 30,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45

- 68 -

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 

คีมลอค ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย 

สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร 

ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกร ูสายไมล เพลา 

ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) 

ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช  พวงมาลัย สายพานใบพัด  

หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี ่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา 

ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต  

กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่296 ลําดับที ่18

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45

- 69 -

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 

น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบ ีน้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่297 ลําดับที ่19

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45

- 70 -

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร  

เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี 

กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด 

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป แผนซีด)ี 

รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่297 ลําดับที ่21

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45

- 71 -

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  

อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 

Compact Disc  , Digital Video Disc , Flash Drive)  

เทปบันทึกขอมูล (Reel MagneticTape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   

สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ 

แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) 

เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 

เชน RAM คัตซีทฟดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  

เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)

เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 

เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   

Sound Card) เปนตน 

เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette)

แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล   (Optical) เปนตน ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่298 ลําดับที ่23

วัสดุคอมพิวเตอร 50,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45

- 72 -

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน หุน แบบจําลองภูมิประเทศ 

สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก  กระดานลื่นพลาสติก 

เบาะยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่298 ลําดับที ่24

วัสดุการศึกษา 5,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45

- 73 -

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุสนาม ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน เต็นส ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่298 ลําดับที ่26

วัสดุสนาม 5,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟา สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ

หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปด-ปดแกส ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่299 ลําดับที ่28

วัสดุอื่น 5,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

มีกําลังไฟฟาดานนอก ไมนอยกวา 800 VA (480 watts)

สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

8) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ

9) จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่419 ลําดับที ่12

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 2,500 บาท

งบลงทุน 2,500 บาท

คาครุภัณฑ 2,500 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคารายจายอื่นๆ เชน คาจางที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัย 

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา

หรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง พัฒนาระบบตางๆ 

คาดําเนินการจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง 

เพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

ตามการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(Local Performance Assessment : (สถ - อปท) 

ที ่ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนดไว คาตอบแทน ฯลฯ

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่300 ลําดับที ่29

รวม

รวม

จํานวน

ปกครองสวนทองถิ่น หรือ อุดหนุนศูนยบริการประชาชน ฯลฯ

เพื่ออุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารจัดการภายใน

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 

ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559) 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791

ลงวันที ่3 เมษายน 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่289 ลําดับที ่1

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร 15,000 บาท

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน 15,000 บาท

รายจายอื่น

จางที่ปรึกษา 30,000 บาท

งบรายจายอื่น 30,000 บาท

รายจายอื่น 30,000 บาท

เงินอุดหนุน 15,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 

ตําแหนง ผอ.กองคลัง นักวิชาการคลัง 

นักวิชาการเงินและบัญช ีนักวิชาการจัดเก็บรายได

เจาพนักงานพัสด ุ ฯลฯ

รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 

ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น

ตําแหนง ผอ.กองคลัง ที่ไดรับเงินประจําตําแหนง 

ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย

การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่

vงคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 

ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ 

ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุฯลฯ

พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย

การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 

ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเดือนพนักงาน 1,743,000 บาท

งานบริหารงานคลัง 3,339,440 บาท

งบบุคลากร 2,077,440 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 260,040 บาท

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,077,440 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 

ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุฯลฯ

พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย

การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 

ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม

รวม

จํานวน

1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือจาง

- เปนไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลว.19 ก.พ.2560

2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงาน

อันเปนประโยชนตอราชการ

3) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร.

เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ

- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการกําหนดเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น

ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ คาใชจายดังกลาว

สามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบล 

ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013

ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2559 หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

คาตอบแทน 250,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 200,000 บาท

งบดําเนินงาน 1,262,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 32,400 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก

คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)

คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน

โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ

คาเชาพื้นที ่เซิรฟเวอร (เว็ปไซต) ฯลฯ

คาติดตั้งไฟฟา

1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการ

ไดใชบริการไฟฟารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา

2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม คาธรรมเนียม

รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขต

ไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ

คาติดตั้งประปา

1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดนํ้า

และอุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา

2) คาจางเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม

รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษา

หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ

คาติดตั้งโทรศัพท

คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวนคาตูสาขา

คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ

ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

    กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

   1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน

        2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 00808.2/ว 1536

ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่310 ลําดับที ่6

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 50,000 บาท

คาใชสอย 310,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการไปราชการในราชอาณาจักรและ


นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก

คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ

คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4952

ลงวันที ่19 ธันวาคม 2556

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง พ.ศ.2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่311 ลําดับที ่7

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกบริการจัดเก็บภาษีปาย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง นอกสถานที ่ในเขตพื้นที ่อบต.บางปลามา

เชน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 มาตรา 67

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หนาที ่312 ลําดับที ่10

บาท

โครงการจัดเก็บภาษี สํารวจภาษี และคาธรรมเนียมเคลื่อนที่ 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 80,000
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยจัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เชน การจัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง

เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ตามที่กฎหมายกําหนด และการเตรียมการรองรับ

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2550

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 กุมภาพันธ 2551

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.3/ว 67 ลงวันที ่9 มกราคม 2555

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที ่มท 0808.3/ว 483 ลงวันที ่19 กุมภาพันธ

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หนาที ่312 ลําดับที ่11

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีประจําป

ในเขตพื้นที ่อบต.บางปลามา เชน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 มาตรา 67

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หนาที ่313 ลําดับที ่12

โครงการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 100,000 บาท

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี 10,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย

สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดําเนินการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้

1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย

2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ใหจายจากคาวัสดุ

- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่310 ลําดับที ่5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 

เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา 

ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 

เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 

ภาพเขียน,แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ 

แผนปายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน 

แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ 

มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน 

พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก 

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว 

ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก 

น้ําหมึกปรินท เทป พ ีว ีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข

กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 

แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาต ิ

สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ 

น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่310 ลําดับที ่1

คาวัสดุ 250,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 50,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 

คีมลอค ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย 

สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร 

ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกร ูสายไมล เพลา 

ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) 

ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช  พวงมาลัย สายพานใบพัด  

หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี ่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา 

ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต  

กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่310 ลําดับที ่4

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 

น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบ ีน้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่310 ลําดับที ่3

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  

อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 

Compact Disc  , Digital Video Disc , Flash Drive)  

เทปบันทึกขอมูล (Reel MagneticTape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   

สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ 

แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) 

เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 

เชน RAM คัตซีทฟดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  

เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)

เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 

เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   

Sound Card) เปนตน 

เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette)

แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล   (Optical) เปนตน ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่311 ลําดับที ่2

วัสดุคอมพิวเตอร 100,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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รวม

จํานวน

เพื่อจายคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 

หรืออาคารที่อยูในความดูแลของ อบต.

รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน 

เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003

ลงวันที ่13 มีนาคม 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่313 ลําดับที ่13

จํานวน

เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงานหรือที่สาธารณะ 

หรือที่อยูในความดูแลของ อบต.

รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน 

เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003

ลงวันที ่13 มีนาคม 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่313 ลําดับที ่14

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000 บาท

คาไฟฟา 300,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 452,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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จํานวน
เพื่อจายคาบริการโทรศัพท
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาว 
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
เชน การเชาเครื่องคาเชาเลขหมายโทรศัพท 
คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ 
ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003
ลงวันที ่13 มีนาคม 2562
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที ่313 ลําดับที ่15

จํานวน
เพื่อจายคาบริการไปรษณีย
คาธนาณัต ิ, คาดวงตราไปรษณียากร , คาเชาตูไปรษณีย ,
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003
ลงวันที ่13 มีนาคม 2562
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที ่313 ลําดับที ่16

จํานวน
เพื่อจายคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เชน  คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว 
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  
เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปนตน
และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003
ลงวันที ่13 มีนาคม 2562
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที ่313 ลําดับที ่17

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 120,000 บาท

คาบริการไปรษณีย 10,000 บาท

คาบริการโทรศัพท 12,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2560 โดยใชอัตราคาตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เปนตน

และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที ่22 กันยายน 2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที ่25 ธันวาคม 2561

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที ่29 มีนาคม 2562

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที ่5 เมษายน 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่168 ลําดับที ่1

5,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5,000 บาท

งบดําเนินงาน 30,000 บาท

บาท30,000งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 15,000 บาท

คาใชสอย 25,000 บาท

คาตอบแทน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉิน

ที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา

ในกรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุ

สาธารณภัยตลอดป โดยนําไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

ที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน

เปนสวนรวม เชน การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 

น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย 

อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และโรคติดตอ เปนตน

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561

2) หนังสือกระทรวงมาดไทย ดวนมาก 

ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวันที ่12 มีนาคม 2545

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215

ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 0684

ลงวันที ่8 กุมภาพันธ 2560

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด   

ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที ่11 ตุลาคม 2560

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2560

7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 516 ลงวันที ่22 กุมภาพันธ 2561

8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว1632 ลงวันที ่4 มิถุนายน 2561

9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที ่12 ธันวาคม 2561

10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561

11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.5/ว 305 ลงวันที ่22 มกราคม 2562

12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว 588 ลงวันที ่13 กุมภาพันธ 2562

13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว1273 ลงวันที ่25 มีนาคม 2562

14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0820.3/ว 6884 ลงวันที ่1 เมษายน 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่170 ลําดับที ่8

โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 10,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 

จายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

1) เงินเดือน ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา

2) เงินเดือน ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด

ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อาจจายได พ.ศ.2559

2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138

ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณ

ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น

ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ที่ไดรับเงินประจําตําแหนง

ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย

การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 

ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ

ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย

การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจาย

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 

ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

42,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 855,840 บาท

เงินเดือนพนักงาน 642,360 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,207,840

คาตอบแทนพนักงานจาง 147,480 บาท

เงินประจําตําแหนง

บาท

งบบุคลากร 855,840 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ

ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย

การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 

ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม

รวม

จํานวน

1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือจาง

- เปนไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลว.19 ก.พ.2560

2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงาน

อันเปนประโยชนตอราชการ

3) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร.

เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ

- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการกําหนดเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น

ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ คาใชจายดังกลาว

สามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการ

คาตอบแทน 10,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 10,000 บาท

งบดําเนินงาน 348,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 24,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก

คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)

คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน

โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ

คาเชาพื้นที ่เซิรฟเวอร (เว็ปไซต) ฯลฯ

คาติดตั้งไฟฟา

1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการ

ไดใชบริการไฟฟารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา

2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม คาธรรมเนียม

รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขต

ไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ

คาติดตั้งประปา

1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดนํ้า

และอุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา

2) คาจางเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม

รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษา

หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ

คาติดตั้งโทรศัพท

คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวนคาตูสาขา

คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ

ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

    กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

        1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน

        2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 00808.2/ว 1536

ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่250 ลําดับที ่90

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 80,000 บาท

คาใชสอย 245,000 บาท
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จํานวน

1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย

หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินจิผูบริหาร

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่249 ลําดับที ่88

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก

คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ

คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4952

ลงวันที ่19 ธันวาคม 2556

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง พ.ศ.2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่242 ลําดับที ่69, 70 หนาที ่247 ลําดับที ่83

จํานวน

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย

สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดําเนินการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้

1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย

2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ใหจายจากคาวัสดุ

- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่246 ลําดับที ่82

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 80,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,000 บาท
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รวม

จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทคงทนถาวร 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา 
ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ 
แผนปายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน 
แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ 
มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน 
พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว 
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก 
น้ําหมึกปรินท เทป พ ีว ีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 
แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาต ิ
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ 
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที ่24 มกราคม 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 
ลงวันที ่24 มกราคม 2561
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที ่243 ลําดับที ่72

วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

คาวัสดุ 55,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร  

เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี 

กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด 

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป แผนซีด)ี 

รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่245 ลําดับที ่78

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  

อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 

Compact Disc  , Digital Video Disc , Flash Drive)  

เทปบันทึกขอมูล (Reel MagneticTape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   

สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ 

แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) 

เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 

เชน RAM คัตซีทฟดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  

เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)

เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 

เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   

Sound Card) เปนตน 

เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette)

แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล   (Optical) เปนตน ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่246 ลําดับที ่80

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายคาบริการไปรษณีย

คาธนาณัต ิ, คาดวงตราไปรษณียากร , คาเชาตูไปรษณีย ,

คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003

ลงวันที ่13 มีนาคม 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่243 ลําดับที ่71

จํานวน

เพื่อจายคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เชน  คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว 

คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 

คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต

รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  

เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปนตน

และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว

และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003

ลงวันที ่13 มีนาคม 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่243 ลําดับที ่71

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 36,000 บาท

คาบริการไปรษณีย 2,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 38,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว

แบบมีพนักพิงหลังและทาวแขน

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

8) เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ของสํานักงบประมาณ โดยประมาณการรายจายครุภัณฑ

ตามราคาในจังหวัด

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่423 ลําดับที ่1

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 4,000 บาท

งบลงทุน 4,000 บาท

คาครุภัณฑ 4,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จายเปนเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตําแหนง ครู/ครูผูดูแลเด็ก

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย

การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจาย

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 

ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ)

ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย

การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจาย

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 

ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ)

ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย

การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจาย

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

2) เปนไปตามหนังสือส??านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 

ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย

ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 25,200 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 488,640 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,252,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน 738,360 บาท

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,354,200 บาท

งบบุคลากร 1,252,200 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือจาง

- เปนไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลว.19 ก.พ.2560

2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงาน

อันเปนประโยชนตอราชการ

3) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร.

เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ

- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการกําหนดเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น

ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ คาใชจายดังกลาว

สามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบล 

และผูบริหารทองถิ่นที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013

ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2559 หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการปฐมนิเทศ

และประชุมผูปกครองของ ศพด. เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาจางเหมาบริการ คาวัสด ุฯลฯ ที่จําเปนในการจัดงาน ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ??านาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่227 ลําดับที ่17

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการจัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองของ ศพด . 5,000 บาท

คาใชสอย 848,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บาท

คาตอบแทน 15,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 10,000 บาท

งบดําเนินงาน 2,084,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45

- 102 -

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับการศึกษา ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่247 ลําดับที ่85

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เพื่อใชในการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อาย ุ3-5 ป)

ในศูนยเด็กเล็ก

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่224 ลําดับที ่5 หนาที ่224 ลําดับที ่9 

หนาที ่228 ลําดับที ่19 หนาที ่228 ลําดับที ่20

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อใชในการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อาย ุ3-5 ป)

ในศูนยเด็กเล็ก

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

หนาที ่224 ลําดับที ่4

จํานวน

เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนเพื่อใชในการเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย (อาย ุ3-5 ป) ในศูนยเด็กเล็ก

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

หนาที ่223 ลําดับที ่2

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) 20,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) 30,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 43,000 บาท

คาใชจายในการจัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษา 10,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณการเรียนเพื่อใชในการเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย (อาย ุ3-5 ป) ในศูนยเด็กเล็ก

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

หนาที ่224 ลําดับที ่3

จํานวน

(คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู

ที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

หนาที ่224 ลําดับที ่6

จํานวน

(รายหัวเด็ก)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนรู

และอุปกรณการเรียนการสอน 

สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน 

วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ที่จะใชสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัย

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

หนาที ่222 ลําดับที ่1

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารวาง

สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

บางปลามา อัตราจัดสรรคนละ 20 บาทตอวัน จํานวน 249 วัน

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

หนาที ่225 ลําดับที ่7

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันของ ศพด. 490,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน 170,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน 60,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) 20,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสด ุ

ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 27 มิถุนายน 2559  

อาทิเชน  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  

แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด 

เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม ชอนสอม 

กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด 

เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง 

กระทะไฟฟา หมอไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา 

กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ 

น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่245 ลําดับที ่79

วัสดุงานบานงานครัว 50,000 บาท

คาวัสดุ 930,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินคาอาหารเสริม (นม)

รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  

เชน คาขนสง  เปนตน 

ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของ

ที่จัดเปนวัสด ุครุภัณฑ 

ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที ่ 27 มิถุนายน 2559  

อาทิเชน นม ฯลฯ

จัดสรรให

    1. เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน

    2. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 260 วัน 

(จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน เวนวันเสาร-อาทิตย)

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที่ 225 ลําดับที่ 8

คาอาหารเสริม (นม) 700,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน  ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม  

เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   

เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา 

น้ํามันทาไม ทินเนอร  สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก 

กระเบื้อง สังกะสี ตะป ูเหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว 

ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่246 ลําดับที ่81

วัสดุกอสราง 100,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  

อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 

Compact Disc  , Digital Video Disc , Flash Drive)  

เทปบันทึกขอมูล (Reel MagneticTape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   

สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ 

แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) 

เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 

เชน RAM คัตซีทฟดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  

เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)

เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 

เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   

Sound Card) เปนตน 

เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette)

แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล   (Optical) เปนตน ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่246 ลําดับที ่80

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน หุน แบบจําลองภูมิประเทศ 

สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก  กระดานลื่นพลาสติก 

เบาะยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด 

วัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุหนังสือพัฒนาเด็ก

วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุเผยแพรประชาสัมพันธ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่243 ลําดับที ่73

วัสดุการศึกษา 50,000 บาท
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รวม
จํานวน

เพื่อจายคาไฟฟาประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และอาคารสถานศึกษา หรืออาคารที่อยูในความดูแลของ อบต.
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน 
เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003
ลงวันที ่13 มีนาคม 2562
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที ่243 ลําดับที ่71

จํานวน
เพื่อจายคาน้ําประปาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
หรือที่อยูในความดูแลของ อบต.
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน 
เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฯลฯ
- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003
ลงวันที ่13 มีนาคม 2562
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที ่243 ลําดับที ่71

จํานวน
เพื่อจายคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เชน  คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว 
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  
เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปนตน
และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003
ลงวันที ่13 มีนาคม 2562
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที ่243 ลําดับที ่71

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 36,000 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000 บาท

คาไฟฟา 250,000 บาท
คาสาธารณูปโภค 291,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง

สําหรับเด็ก พรอมติดตั้ง และพรอมปูหญาเทียม

ขนาด 400 เมตร X 10.00 เมตร X 3.20 เมตร

ประกอบดวย

1) หอคอยหลังคาใหญ กระดานลื่น 

ขนาดสูง 1.20 เมตร จํานวน 1 ชุด

2) บันไดทางเชื่อมระหวางหอคอย จํานวน 1 ชุด

3) หอคอยกระดานลื่น

ขนาดสูง 0.70 เมตร จํานวน 2 ชุด

4) ทอลอดพลาสติก

ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร จํานวน 1 ชุด

5) ชิงชาเบาะพลาสติก จํานวน 3 ที่

6) หอยโหนตัว จํานวน 1 ที่

7) ปนปาย จํานวน 1 ชุด

8) หญาเทียมปูสนามเด็กเลนฯ 150 ตารางเมตร

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

8) เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ของสํานักงบประมาณ โดยประมาณการรายจายครุภัณฑ

ตามราคาในจังหวัด

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่425 ลําดับที ่12

ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องเลนสนาม 450,000 บาท

งบลงทุน 450,000 บาท

คาครุภัณฑ 450,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวัน 

สําหรับ เด็กนักเรียนของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 

ในเขต อบต.บางปลามา คนละ 20 บาท/คน/วัน

จํานวน 200 วัน

    โรงเรียนวัดเสาธง จํานวน 832,000 บาท

    โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี จํานวน 232,000 บาท

    โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส จํานวน 416,000 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่257 ลําดับที ่105

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

เพื่อดําเนินโครงการเยาวชนรุนใหม ตานภัยยาเสพติด 

จํานวนเงิน 20,000 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่261 ลําดับที ่112

2) อุดหนุนโครงการเยาวชนรุนใหมตานภัยยาเสพติด 20,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,468,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,568,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,568,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

เพื่อดําเนินโครงการคายภาษาอังกฤษ 

จํานวนเงิน 20,000 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่261 ลําดับที ่113

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส

เพื่อดําเนินโครงการเกษตรพอเพียง

จํานวนเงิน 20,000 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่263 ลําดับที ่117

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส

เพื่อดําเนินโครงการเรียนรูสูโลกกวาง

จํานวนเงิน 20,000 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่263 ลําดับที ่116

5) โครงการอุดหนุนโครงการเรียนรูสูโลกกวาง 20,000 บาท

4) อุดหนุนโครงการเกษตรพอเพียง 20,000 บาท

3) อุดหนุนโครงการคายภาษาอังกฤษ 20,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนวัดเสาธง

เพื่อดําเนินโครงการคายสนุกคิดไปกับคณิตศาสตร 

จํานวนเงิน 20,000 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่259 ลําดับที ่109

6) อุดหนุนโครงการคายสนุกคิดไปกับคณิตศาสตร 20,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน

เชน จัดอบรมฝกอาชีพใหกับเด็ก ศึกษาแหลงเรียนรูชุมชน

ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722

ลงวันที ่10 สิงหาคม 2555

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่267 ลําดับที ่126

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

สําหรับเด็กและเยาวชน เชน กิจกรรมนันทนาการ

การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก คารับรอง 

คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ 

คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน

คาจางเหมาะจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง

และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและที่เกี่ยวของในการจัดงาน

ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน

การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722

ลงวันที ่10 สิงหาคม 2555

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่256 ลําดับที ่103

โครงการวันเด็กแหงชาติ 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 40,000 บาท

งบดําเนินงาน 90,000 บาท

คาใชสอย 90,000 บาท

งานศึกษาไมกําหนดระดับ 90,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ

โครงการอบรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

เพื่อใหเด็กและเยาวชนเปนคนมีความรู 

มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่ดี

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3722

ลงวันที ่10 สิงหาคม 2555

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่257 ลําดับที ่104

โครงการอบรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 40,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
เจาพนักงานธุรการ
รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป
- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ที่ไดรับเงินประจําตําแหนง 
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย
การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่
vงคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ
คนงานทั่วไป ฯลฯ
- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย
การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ใหแก
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ และ
คนงานทั่วไป ฯลฯ
- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวย
การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
2) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 60,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 736,680 บาท

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,355,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน 516,580 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,301,260 บาท

งบบุคลากร 1,355,260 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือจาง

- เปนไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลว.19 ก.พ.2560

2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงาน

อันเปนประโยชนตอราชการ

3) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร.

เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ

- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการกําหนดเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น

ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ คาใชจายดังกลาว

สามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก

คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)

คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน

โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ

คาเชาพื้นที ่เซิรฟเวอร (เว็ปไซต) ฯลฯ

คาติดตั้งไฟฟา

1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการ

ไดใชบริการไฟฟารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา

2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม คาธรรมเนียม

รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขต

ไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ

คาติดตั้งประปา

1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดนํ้า

และอุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 200,000 บาท

คาใชสอย 410,000 บาท

คาตอบแทน 10,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 10,000 บาท

งบดําเนินงาน 746,000 บาท
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2) คาจางเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
คาติดตั้งโทรศัพท
คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวนคาตูสาขา
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
ฯลฯ
- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
        1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน
        2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 00808.2/ว 1536
ลงวันที ่19 มีนาคม 2561
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที ่317 ลําดับที ่12

จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4952
ลงวันที ่19 ธันวาคม 2556
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที ่317 ลําดับที ่11 หนาที ่318 ลําดับที ่16

จํานวน
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556
หนาที ่316 ลําดับที ่13

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 

เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา 

ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 

เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 

ภาพเขียน,แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ 

แผนปายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน 

แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ 

มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน 

พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก 

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว 

ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก 

น้ําหมึกปรินท เทป พ ีว ีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข

กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 

แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาต ิ

สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ 

น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่314 ลําดับที ่1

วัสดุสํานักงาน 10,000 บาท

คาวัสดุ 325,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 

คีมลอค ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย 

สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร 

ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกร ูสายไมล เพลา 

ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) 

ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช  พวงมาลัย สายพานใบพัด  

หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี ่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา 

ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต  

กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่315 ลําดับที ่4

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 

น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบ ีน้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่315 ลําดับที ่5

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร  

เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี 

กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด 

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป แผนซีด)ี 

รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่316 ลําดับที ่7

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  

อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 

Compact Disc  , Digital Video Disc , Flash Drive)  

เทปบันทึกขอมูล (Reel MagneticTape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   

สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ 

แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) 

เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 

เชน RAM คัตซีทฟดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  

เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)

เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 

เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   

Sound Card) เปนตน 

เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette)

แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล   (Optical) เปนตน ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่316 ลําดับที ่9

วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายคาบริการไปรษณีย

คาธนาณัต ิ, คาดวงตราไปรษณียากร , คาเชาตูไปรษณีย ,

คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003

ลงวันที ่13 มีนาคม 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่318 ลําดับที ่14

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงรถบรรทุกขยะ เชน เปลี่ยนปะปุ

เปลี่ยนตูบรรทุกขยะ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก

ที ่0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หนาที ่432 ลําดับที ่8

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 200,000 บาท

งบลงทุน 200,000 บาท

คาครุภัณฑ 200,000 บาท

คาบริการไปรษณีย 1,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 1,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45

- 125 -

รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อเปนคาปวยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป  

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

ไดแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นหรือที่ใกลเคียง ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติ

หนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่น ฯลฯ

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย

พ.ศ.2562

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 144,000 บาท

งบดําเนินงาน 144,000 บาท

คาตอบแทน 144,000 บาท

งานโรงพยาบาล 144,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ

เยาวชนรุนใหม...รวมใจตานภัยยาเสพติด ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ จนท.ทองถิ่น 

พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที ่4 ธันวาคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

 หนา 195 ลําดับที ่39

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส

และเพศสัมพันธแกเยาวชนในโรงเรียน ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ จนท.ทองถิ่น 

พ.ศ.2557

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

 หนา 196 ลําดับที ่49

จํานวน

คนปลอดภัย จากโรคพิฒสุนัขบา

ตามพระปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อจายเปนคายาและเวชภัณฑ คาวัสดุประชาสัมพันธ

วัสดุหรืออุปกรณอื่นๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม

- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที ่12 มกราคม 2560

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 สิงหาคม 2560

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หนาที ่179/2

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค 55,000 บาท

โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสและเพศสัมพันธแกเยาวชนในโรงเรียน 20,000 บาท

โครงการ "เยาวชนรุนใหม...รวมใจตานภัยยาเสพติด" 20,000 บาท

คาใชสอย 105,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 350,000 บาท

งบดําเนินงาน 150,000 บาท
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จํานวน

ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว

- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที ่12 มกราคม 2560

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 สิงหาคม 2560

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หนาที ่179/1

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว 10,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน  

วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง 

ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของ

ที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  

อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่วางกรวยแกว  

กระบอกตวง เบาหลอม หูฟง (Stethoscope)  

เปลหามคนไข คีมถอนฟน เครื่องวัดน้ําฝน 

ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร   

สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย 

เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง 

หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ  

สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

หลอดเอกซเรย ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย

ในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย

คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

7) ซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560

8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่29 มีนาคม 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่315 ลําดับที ่6

คาวัสดุ 45,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 40,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน 

รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  

เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง    

อาทิเชน  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด 

ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝกโขน  

ละคร ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย

ในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย

คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

7) ซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560

8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่29 มีนาคม 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่316 ลําดับที ่8

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี เพื่อดําเนินโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีนในหมูบาน หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี 

จํานวนเงิน 6,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่181 ลําดับที ่10

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 4 บานดาน เพื่อดําเนินโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีนในหมูบาน หมูที่ 4 บานดาน

จํานวนเงิน 6,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่182 ลําดับที ่12

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 9 บานขนมจีน เพื่อดําเนินโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีนในหมูบาน หมูที่ 9 บานขนมจีน

จํานวนเงิน 6,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่186 ลําดับที ่24

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหมูบาน หมูที่ 4 บานดาน 6,000 บาท

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหมูบาน หมูที่ 9 บานขนมจีน 6,000 บาท

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหมูบาน หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี 6,000 บาท

เงินอุดหนุน 200,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 5 บานเสาธง เพื่อดําเนินโครงการชวยลดการติดเอดส

จากแมสูลูก หมูที่ 5 บานเสาธง จํานวนเงิน 6,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่183 ลําดับที ่16

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 10 บานหัวไผ เพื่อดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่

หมูที่ 10 บานหัวไผ จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่187 ลําดับที ่26

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 5 บานเสาธง เพื่อดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่

หมูที่ 5 บานเสาธง จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่183 ลําดับที ่14

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 8 บานสวนหงส เพื่อดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่

หมูที่ 8 บานสวนหงส จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่185 ลําดับที ่20

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมูที่ 8 บานสวนหงส 7,000 บาท

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมูที่ 5 บานเสาธง 7,000 บาท

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมูที่ 10 บานหัวไผ 7,000 บาท

โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก หมูที่ 5 บานเสาธง 6,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 9 บานขนมจีนเพื่อดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่

หมูที่ 9 บานขนมจีน จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่186 ลําดับที ่23

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 1 บานยอด เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก หมูที่ 1 บานยอด จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่180 ลําดับที ่7

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 10 บานหัวไผ เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก หมูที่ 10 บานหัวไผ จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่187 ลําดับที ่28

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่189 ลําดับที ่34

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี 7,000 บาท

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมูที่ 10 บานหัวไผ 7,000 บาท

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมูที่ 1 บานยอด 7,000 บาท

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมูที่ 9 บานขนมจีน 7,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 4 บานดาน เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก หมูที่ 4 บานดาน จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่182 ลําดับที ่13

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่184 ลําดับที ่19

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 8 บานสวนหงส เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก หมูที่  8 บานสวนหงส จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่185 ลําดับที ่22

จํานวน

หมูที่ 9 บานขนมจีน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 9 บานขนมจีน เพื่อดําเนินโครงการรณรงค

และแกไขปญหายาเสพติด To be number one 

หมูที่ 9 บานขนมจีน จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่186 ลําดับที ่25

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one 7,000 บาท

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมูที่ 8 บานสวนหงส 7,000 บาท

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ 7,000 บาท

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมูที่ 4 บานดาน 7,000 บาท
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จํานวน

 หมูที่ 11 บานโพนไร

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 11 บานโพนไร เพื่อดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการ

และสุขภาพอนามัยแมและเด็กในหมูบาน หมูที่ 11 บานโพนไร

จํานวนเงิน 6,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่188 ลําดับที ่11

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 1 บานยอด เพื่อดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 1 บานยอด

จํานวนเงิน 5,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่180 ลําดับที ่6

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 10 บานหัวไผ เพื่อดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 10 บานหัวไผ

จํานวนเงิน 6,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่187 ลําดับที ่27

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 11 บานโพนไร เพื่อดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 11 บานโพนไร

จํานวนเงิน 6,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่188 ลําดับที ่30

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 11 บานโพนไร 6,000 บาท

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 10 บานหัวไผ 6,000 บาท

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 1 บานยอด 5,000 บาท

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในหมูบาน 6,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี เพื่อดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี

จํานวนเงิน 5,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่189 ลําดับที ่33

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี เพื่อดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี

จํานวนเงิน 6,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่181 ลําดับที ่9

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 4 บานดาน เพื่อดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 4 บานดาน

จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่182 ลําดับที ่11

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 5 บานเสาธง เพื่อดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 5 บานเสาธง

จํานวนเงิน 7,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่183 ลําดับที ่15

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 5 บานเสาธง 7,000 บาท

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 4 บานดาน 7,000 บาท

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี 6,000 บาท

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี 5,000 บาท
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จํานวน

 บานดอนมะเกลือ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ เพื่อดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ 

จํานวนเงิน 5,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่184 ลําดับที ่18

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 8 บานสวนหงส เพื่อดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 8 บานสวนหงส

จํานวนเงิน 6,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่185 ลําดับที ่21

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 1 บานยอด เพื่อดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค หมูที่ 1 บานยอด

จํานวนเงิน 8,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่180 ลําดับที ่5

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 11 บานโพนไร เพื่อดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค หมูที่ 11 บานโพนไร

จํานวนเงิน 8,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่188 ลําดับที ่29

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 11 บานโพนไร 8,000 บาท

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 1 บานยอด 8,000 บาท

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 8 บานสวนหงส 6,000 บาท

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 6 5,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี เพื่อดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี 

จํานวนเงิน 8,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่189 ลําดับที ่32

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี เพื่อดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี 

จํานวนเงิน 8,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่181 ลําดับที ่8

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ เพื่อดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ

จํานวนเงิน 8,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่184 ลําดับที ่17

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี 8,000 บาท

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ 8,000 บาท

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี 8,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผอ.กองชาง

นายชางโยธา เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือน

เมื่อมีการเลื่อนระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด

ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อาจจายได พ.ศ.2559

2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138

ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณ

ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของ ผอ.กองชาง

ตามกฎหมายและวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อาจจายได พ.ศ.2559

2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138

ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณ

ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ

ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ผูชวยนายชางโยธา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ฯลฯ

พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อาจจายได พ.ศ.2559

2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138

ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณ

ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง 849,240 บาท

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,754,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน 778,920 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,307,160 บาท

งบบุคลากร 1,754,160 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ใหแก

พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ฯลฯ

พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อาจจายได พ.ศ.2559

2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138

ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานาณ

ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม

รวม

จํานวน

1. เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือจาง

- เปนไปตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลว.19 ก.พ.2560

2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงาน

อันเปนประโยชนตอราชการ

3. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร.

เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ

- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการกําหนดเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น

ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ คาใชจายดังกลาว

สามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบล

และผูบริหารทองถิ่น ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013

ลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 บาท

คาตอบแทน 120,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 100,000 บาท

งบดําเนินงาน 2,553,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 84,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก

คากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชาบาน)

คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ

เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ

หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน

คาวิเคราะหตัวอยางนํ้า คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี

ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ

คาติดตั้งไฟฟา

1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการ

ไดใชบริการไฟฟารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา

2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม คาธรรมเนียม

รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขต

ไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ

คาติดตั้งประปา

1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดนํ้าและ

อุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา

2) คาจางเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม

รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ

ประปาและอุปกรณ

คาติดตั้งโทรศัพท

คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวนคาตูสาขา

คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ

ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

    กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

        1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน

        2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 00808.2/ว 1536

ลงวันที ่19 มีนาคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่323 ลําดับที ่12

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 100,000 บาท

คาใชสอย 1,893,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก

คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ

คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4952

ลงวันที ่19 ธันวาคม 2556

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง พ.ศ.2557

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่324 ลําดับที ่13

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
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จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม             จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย

สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดําเนินการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้

1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย

2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ใหจายจากคาวัสดุ

- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่323 ลําดับที ่11

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูที่ 1    จํานวน 183,000 บาท

ปริมาณงาน ซอมแซมถนนลงหินคลุก จํานวน 31 สาย

คิดเปนปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 436.90 ลบ.ม.

พรอมปรับเกลี่ยเสนทางตามรายละเอียดแผนที่พอสังเขป

ที ่อบต.กําหนด (พรอมปายบอกรายละอียดโครงการ จํานวน 1 ปาย)

- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่333 ลําดับที ่1

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูที่ 9    จํานวน 450,000 บาท

ปริมาณงาน ซอมแซมถนนลงหินคลุก จํานวน 7 สาย

คิดเปนปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,007.70 ลบ.ม.

พรอมปรับเกลี่ยเสนทางตามรายละเอียดแผนที่พอสังเขป

ที ่อบต.กําหนด (พรอมปายบอกรายละอียดโครงการ จํานวน 1 ปาย)

- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่374 ลําดับที ่54

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก หมูที่ 12    จํานวน 1,010,000 บาท

ปริมาณงาน ซอมแซมถนนลงหินคลุก จํานวน 8 สาย

คิดเปนปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 2.240.95 ลบ.ม.

พรอมปรับเกลี่ยเสนทางตามรายละเอียดแผนที่พอสังเขป

ที ่อบต.กําหนด (พรอมปายบอกรายละอียดโครงการ จํานวน 1 ปาย)

- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่389 ลําดับที ่74

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,743,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 

เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา 

ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 

เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 

ภาพเขียน,แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ 

แผนปายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน 

แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ 

มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน 

พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก 

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว 

ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก 

น้ําหมึกปรินท เทป พ ีว ีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข

กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 

แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาต ิ

สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ 

น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่320 ลําดับที ่1

คาวัสดุ 540,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน  มตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม  

เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   

เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา 

น้ํามันทาไม ทินเนอร  สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก 

กระเบื้อง สังกะสี ตะป ูเหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว 

ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่321 ลําดับที ่3

วัสดุกอสราง 50,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 

คีมลอค ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย 

สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร 

ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกร ูสายไมล เพลา 

ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) 

ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช  พวงมาลัย สายพานใบพัด  

หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี ่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา 

ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต  

กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่321 ลําดับที ่4

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 

น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบ ีน้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่321 ลําดับที ่5

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาการเกษตร ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน  

จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว 

เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) 

กระชัง ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  

อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา 

น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา 

อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบ

หรือผาพลาสติก หนากากปองกันแกสพิษ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่321 ลําดับที ่6

วัสดุการเกษตร 5,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร  

เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี 

กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด 

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป แผนซีด)ี 

รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่322 ลําดับที ่7

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  

อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 

Compact Disc  , Digital Video Disc , Flash Drive)  

เทปบันทึกขอมูล (Reel MagneticTape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง   

สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ 

แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) 

เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 

เชน RAM คัตซีทฟดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  

เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)

เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 

เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   

Sound Card) เปนตน 

เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette)

แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล   (Optical) เปนตน ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่322 ลําดับที ่8

วัสดุคอมพิวเตอร 50,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสงของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก 

เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่322 ลําดับที ่9

วัสดุสํารวจ 10,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาไฟฟาและวิทย ุประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสงของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา    

เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา      

มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ  ฟวส  

เทปพันสายไฟฟา  สายไฟฟา  หลอดไฟฟา หลอดไฟ 

เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา 

หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทย ุ

ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร 

ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร 

สายอากาศหรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน,

จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร 

ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

- เปนไปตาม ) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่320 ลําดับที ่2

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000 บาท

งบดําเนินงาน 20,000 บาท

คาวัสดุ 20,000 บาท

งานไฟฟาถนน 20,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ เชน คาวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม

อาหารวาง วัสด ุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ จนท.ทองถิ่น 

พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0891.4/ว 85 ลงวันที ่12 มีนาคม 2553

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่329 ลําดับที ่2

จํานวน

และโครงการจัดฝกอบรมใหความรูอาชีพตางๆ ในพื้นที่ อบต.

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ เชน คาวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม

อาหารวาง วัสด ุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2)

พ.ศ.2561

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที ่7 มีนาคม 2560

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 757 ลงวันที ่7 เมษายน 2560

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2560

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.6/ว 24 ลงวันที ่4 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 7508 ลงวันที ่20 ธันวาคม 2561

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที ่11 กุมภาพันธ 2562

8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที ่มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที ่26 เมษายน 2562

9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ จนท.ทองถิ่น 

พ.ศ.2557

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่210 ลําดับที ่2, 3

โครงการแกไขปญหาการวางงานและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 100,000 บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 180,000 บาท

งบดําเนินงาน 130,000 บาท

คาใชสอย 130,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 10,000 บาท
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จํานวน

ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท.

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ เชน คาวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม

อาหารวาง วัสด ุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที ่17 พฤษภาคม 2562

9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของ จนท.ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่212 ลําดับที ่6

รวม

รวม

จํานวน

พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2563

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับศูนยอํานวยการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี 

เพื่อดําเนินโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุร ีประจําป 2563

จํานวนเงิน 50,000 บาท

- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่218 ลําดับที ่20

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาตําบลของเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน เชน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขาแขงขัน 

การสงนักกีฬาเขาแขงขันไทยคัพ การจัดการแขงขันกีฬาตําบล 

เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเปนตัวแทนไปแขงขันในระดับอําเภอ จังหวัด ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาฯ พ.ศ.2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1549

ลงวันที ่19 มิถุนายน 2557

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2589

ลงวันที ่3 สิงหาคม 2557

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่0808.2/ว 73

ลงวันที ่16 มกราคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

หนา 288 ลําดับที ่24

จํานวน

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย

สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูดําเนินการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้

1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย

2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ใหจายจากคาวัสดุ

- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่281 ลําดับที ่3

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา/โครงการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูและการกีฬา 20,000 บาท

งบดําเนินงาน 50,000 บาท

คาใชสอย 40,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 50,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน  

รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม

 หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของ

ที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน 

คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  

อาทิเชน  หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง 

ไมตีปงปอง ลูกแชรบอล ไมแบตมินตัน 

ลูกแบตมินตัน ไมเทนนิส ลูกเทนนิส 

เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกรอ 

ตะกราหวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชน 

ตาขายตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา 

นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน   

เสาตาขายวอลเลยบอลล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 281 ลําดับที ่2

วัสดุกีฬา 10,000 บาท

คาวัสดุ 10,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการคลายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบอมของ จนท.ทองถิ่น

พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 

ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989

ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 271 ลําดับที ่4

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและประเพณีตางๆ เชน คาจา      

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบอมของ จนท.ทองถิ่น

พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 

ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989

ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 268 ลําดับที ่2

โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและประเพณีตางๆ 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 30,000 บาท

งบดําเนินงาน 330,000 บาท

คาใชสอย 330,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 565,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

มหิศรภูมิพลราชาวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศร

ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบอมของ จนท.ทองถิ่น

พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 

ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989

ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 273 ลําดับที ่6

จํานวน

พระบรมราชชนนีพันปหลวง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบอมของ จนท.ทองถิ่น

พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 

ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989

ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 272 ลําดับที ่5

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 30,000 บาท

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 30,000 บาท
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จํานวน

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบอมของ จนท.ทองถิ่น

พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 

ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989

ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 274 ลําดับที ่7

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดงานโครงการวันสงกรานต

และวันผูสูงอายุ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบอมของ จนท.ทองถิ่น

พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 

ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989

ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 269 ลําดับที ่2

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดงาน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมของไทยพวน

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบอมของ จนท.ทองถิ่น

พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 

ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989

ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 269 ลําดับที ่2

โครงการสืบสานวัฒนธรรมของไทยพวน 100,000 บาท

โครงการประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ 30,000 บาท

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 30,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดงาน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบอมของ จนท.ทองถิ่น

พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 

ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989

ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 268 ลําดับที ่1

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อดําเนินโครงการการจัดงานประเพณีสงกรานต ฯลฯ

จํานวนเงิน 15,000 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่277 ลําดับที ่13

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอบางปลามา

เพื่อดําเนินโครงการแขงขันเรือยาวประเพณ ีฯลฯ

จํานวนเงิน 30,000 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่276 ลําดับที ่10

อุดหนุนโครงการแขงขันเรือยาวประเพณี ฯลฯ 30,000 บาท

อุดหนุนโครงการการจัดงานประเพณีสงกรานต ฯลฯ 15,000 บาท

เงินอุดหนุน 235,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน 235,000 บาท

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน 30,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ฯลฯ จํานวนเงิน 20,000 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่276 ลําดับที ่11

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอบางปลามา

เพื่อดําเนินโครงการรัฐพิธ ีฯลฯ จํานวนเงิน 50,000 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่277 ลําดับที ่12

อุดหนุนโครงการรัฐพิธี ฯลฯ 50,000 บาท

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ 20,000 บาท
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จํานวน

ของวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ของวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี

จํานวนเงิน 100,000 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่278 ลําดับที ่15

จํานวน

(ประเพณีกําฟา)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ กลุม ชุมชน 

คณะกรรมการหมูบาน อสม. ฯลฯ

เพื่อดําเนินโครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีไทยพวน

บานโพธิ์ศรี (ประเพณีกําฟา)

จํานวนเงิน 20,000 บาท

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่278 ลําดับที ่15

อุดหุนุนโครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีไทยพวนบานโพธิ์ศรี 20,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 100,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศาลารวมใจ หมูที่ 11

ปริมาณงาน ติดตั้งตะแกรงกันนกศาลารวมใจ 

พื้นที่ไมนอยกวา  100.30 ตร.ม.

พรอมประตูสแตนเลส-ราวสแตนเลส

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 มาตรา 67

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่382 ลําดับที ่66

จํานวน

ประเภทงาน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10

ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.

ขนาดความกวาง 4.00 ม. ความยาว 400 ม. ความหนา 0.15 ม.

มีพื้นที่ใชงานไมนอยกวา  1,600 ตร.ม. พรอมลงหินคลุกไหลทาง

และทางขึ้นทางลงใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

โดยคิดปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 65.82 ลบ.ม.

ตามแบบแปลนที ่อบต.กําหนด 

(พรอมปายบอกรายละเอียดโครงการ จํานวน 1 ปาย)

สถานที่กอสราง เริ่มจากถนนลาดยาง 3318 

บริเวณที่นานายบุญสง แกววิชิต ถึงเขตติดตอหมูที ่6

บานดอนมะเกลือ ตําบลบางปลามา 

อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 มาตรา 67

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่378 ลําดับที ่60

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 1,100,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงศาลารวมใจ หมูที่ 11 71,000 บาท

งบลงทุน 2,596,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,596,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 2,596,000 บาท
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จํานวน

ประเภทงาน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4

ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.

ขนาดความกวาง 3.00 ม. ความยาว 106 ม. ความหนา 0.15 ม.

มีพื้นที่ใชงานไมนอยกวา  318 ตร.ม. พรอมลงหินคลุกไหลทาง

และทางขึ้นทางลงใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

โดยคิดปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 25.04 ลบ.ม.

ตามแบบแปลนที ่อบต.กําหนด 

(พรอมปายบอกรายละเอียดโครงการ จํานวน 1 ปาย)

สถานที่กอสราง บริเวณบานนางสาวคมขํา เอมสมบูรณ

ถึงบานนางระเบียบ  ศรพรหม หมูที่ 4 บานดาน 

ตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 มาตรา 67

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่352 ลําดับที ่22

จํานวน

ประเภทงาน โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บอพัก คสล. หมูที่ 3

ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา คสล. 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 ม. จํานวน 91 ทอน

พรอมปูนยาแนวโดยรอบทอ 

พรอมบอพัก คสล.-ฝาปด คสล. จํานวน 12 บอ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 มาตรา 67

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่345 ลําดับที ่17

จํานวน

ประเภทงาน โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บอพัก คสล. หมูที่ 5

ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา คสล. 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 ม. จํานวน 73 ทอน

พรอมปูนยาแนวโดยรอบทอ 

พรอมบอพัก คสล.-ฝาปด คสล. จํานวน 8 บอ

พรอมลงหินคลุก คิดเปนปริมาตรไมนอยกวา 29.98 ลบ.ม.

ตามแบบแปลนที ่อบต.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 มาตรา 67

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่361 ลําดับที ่32

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บอพัก คสล. หมูที่ 5 282,000 บาท

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บอพัก คสล. หมูที่ 3 477,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 225,000 บาท
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จํานวน

ประเภทงาน โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บอพัก คสล. หมูที่ 6

ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา คสล. 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 ม. จํานวน 91 ทอน

พรอมปูนยาแนวโดยรอบทอ 

พรอมบอพัก คสล.-ฝาปด คสล. จํานวน 12 บอ

พรอมถมดินใหม ความกวาง 3.00 ม. ความยาว 40 ม.

ความสูงถมดินเทากับถนนเดิม 

คิดเปนปปริมาตรถมดินไมนอยกวา 54.96 ลบ.ม.

ตามแบบแปลนที ่อบต.กําหนด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 มาตรา 67

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนาที ่366 ลําดับที ่41

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บอพัก คสล. หมูที่ 6 441,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ เชน คาวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม

อาหารวาง วัสด ุอุปกรณ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ จนท.ทองถิ่น 

พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที ่17 พฤษภาคม 2562

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หนา 158 ลําดับที ่4

โครงการถายทอดความรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15,000 บาท

คาใชสอย 15,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร 35,000 บาท

งบดําเนินงาน 35,000 บาท
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รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาการเกษตร ประเภทคงทนถาวร 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 

รวมถึง รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ

เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน  

จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว 

เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) 

กระชัง ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  

อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา 

น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา 

อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบ

หรือผาพลาสติก หนากากปองกันแกสพิษ ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 

ลงวันที ่24 มกราคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หนา 160 ลําดับที ่10

คาวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุการเกษตร 20,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมและ

โครงการกําจัดผักตบชวาในแมนํ้า ลําคลอง ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของ จนท.ทองถิ่น พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989

ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 166 ลําดับที ่3

จํานวน

เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ

และสงเสริมการแกไขปญหาภาวะโลกรอน ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของ จนท.ทองถิ่น พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 165 ลําดับที ่1

จํานวน

เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของ จนท.ทองถิ่น พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก

ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 165 ลําดับที ่2

ทองถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักษพื้นที่สีเขียว 10,000 บาท

โครงการสงเสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 20,000 บาท

โครงการกําจัดผักตบชวาในแมน้ํา ลําคลอง 15,000 บาท

คาใชสอย 55,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน 55,000 บาท



วันที่พิมพ : 30/7/2562  14:43:45

- 167 -

จํานวน

ประจําป 2561-2565

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมและ

โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกรอน

ในเขตพื้นที่ตําบลบางปลามา ประจําป 2561-2565 ฯลฯ

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของ จนท.ทองถิ่น พ.ศ.2557

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2553

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989

ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 166 ลําดับที ่4

ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่ตําบลบางปลามา 10,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย

และคลอดบุตร ฯลฯ โดยคํานวณในอัตรารอยละ 5 

ของคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

(เงินเพิ่มคาครองชีพ)  เปนเงิน 3,755,880 บาท

คิดเปนเงิน 187,794 บาท

- เปนไปตาม 1) พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด

ที ่ทมท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม 2557

3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด

ที ่ทมท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 220 ลําดับที ่2

จํานวน

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2561

เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย

เจ็บปวย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง

โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป

(มกราคม-ธันวาคม)

งบกลาง 13,121,800 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 187,794 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 13,121,800 บาท

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000 บาท

13,121,800 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรับรองการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ

ที่มีอาย ุ60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน

และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได

เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ตามขอ 18(2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

ที่ไดดําเนินการมากอนใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 ปยอนหลัง

และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศรายชื่อฯ

-เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ.2548

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ฉบับที ่2 พ.ศ.2559

3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 มาตรา 16

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 220 ลําดับที ่1

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,700,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรับรองการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ

ใหแกคนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑที่กําหนด

ที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน

เพื่อขอรับเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่25 พฤศจิการยน 2557 

เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ตามขอ 18(2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

ที่ไดดําเนินการมากอน โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 ปยอนหลัง

และขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศรายชื่อฯ

-เปนไปตาม 1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน 2557

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548

รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 มาตรา 16

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 220 ลําดับที ่1

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

ที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจน

หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล โดยผูปวยเอดสที่มีสิทธิ

จะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง 12 เดือน

- เปนไปตาม 1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 มาตรา 16

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548

รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 220 ลําดับที ่1

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 24,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉิน

ที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา

ในกรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุ

สาธารณภัยตลอดป โดยนําไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

ที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน

เปนสวนรวม เชน การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 

น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย 

อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และโรคติดตอ เปนตน

- เปนไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561

2) หนังสือกระทรวงมาดไทย ดวนมาก 

ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวันที ่12 มีนาคม 2545

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215

ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 0684

ลงวันที ่8 กุมภาพันธ 2560

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด   

ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที ่11 ตุลาคม 2560

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2560

7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0808.2/ว 516 ลงวันที ่22 กุมภาพันธ 2561

8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว1632 ลงวันที ่4 มิถุนายน 2561

9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที ่12 ธันวาคม 2561

10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561

11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.5/ว 305 ลงวันที ่22 มกราคม 2562

12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว 588 ลงวันที ่13 กุมภาพันธ 2562

13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0810.4/ว1273 ลงวันที ่25 มีนาคม 2562

14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด

ที ่มท 0820.3/ว 6884 ลงวันที ่1 เมษายน 2562

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 221 ลําดับที ่4

สํารองจาย 60,006 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(กทบ.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับ

ทุกหมวดรายรับ หักดวยประมาณการรายรับหมวดเงินอุดหนุน

เงินอุทิศ พันธบัตร เงินกู 

ตั้งจายเปนเงิน 21,000,000  X 1% = 210,000 บาท

- เปนไปตาม 1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

พ.ศ.2500

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น พ.ศ.2546

3) กฎกระทรวง ฉบับที ่4 พ.ศ.2542 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

พ.ศ.2500

4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

ดวนมาก ที ่มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที ่29 ตุลาคม 2561

- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 221 ลําดับที ่3

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 210,000 บาท
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24,000

187,794

10,700,000

20,000

210,000

60,006

1,920,000

42,120 42,120

งบบุคลากร เงินเดือน 
1,886,400 1,886,400

(ฝายการเมือง)

86,400 86,400

514,080 514,080

42,120 42,120

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

24,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,700,000

187,794

20,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/

รองนายก

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
210,000

สํารองจาย 60,006

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน

ตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
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849,240 736,680 1,458,240 3,680,280

งบบุคลากร เงินเดือน 84,000 60,000 116,400 309,600

(ฝายประจํา) 778,920 516,580 3,850,480 6,526,700

42,000 42,000 132,000 258,000

20,000 80,000 105,000

100,000 154,000 300,000 579,000

100,000 200,000 250,000 630,000

15,000 20,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย 40,000

5,000

10,000

50,000 10,000 280,000 420,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 49,200

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

คาตอบแทนพนักงานจาง 636,120

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1,380,720

เงินประจําตําแหนง 42,000

80,000

เงินเดือนพนักงาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
20,000 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

คาใชจายในการจัดโครงการปฐมนิเทศ

และประชุมผูปกครองของ ศพด.
5,000

คาใชจายในการจัดโครงการศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับการศึกษา
10,000

คาตอบแทน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
แผนงาน

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเด็กและ

เยาวชน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

80,000

40,000

5,000
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20,000 20,000

10,000 10,000

15,000 15,000

100,000 100,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย 20,000

30,000

10,000 10,000

โครงการ "เยาวชนรุนใหม...รวมใจตานภัย

ยาเสพติด"

โครงการ อบต.เคลื่อนที่

โครงการกําจัดผักตบชวาในแมน้ํา ลําคลอง

โครงการแกไขปญหาการวางงานและ

สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

และโครงการจัดฝกอบรมใหความรูอาชีพ

ตางๆ ในพื้นที่ อบต.

โครงการแขงขันกีฬา/โครงการสงเสริม

กิจกรรมการเรียนรูและการกีฬา
20,000

โครงการคลายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร และวันพอแหงชาติ

30,000

โครงการคาใชจายในการดําเนินการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสําคัญ

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
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120,000 120,000

10,000 10,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย 50,000

5,000 5,000

100,000 100,000

30,000

30,000

โครงการคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง

ทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม

หรือ คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามที่กฎหมายกําหนด

โครงการจัดเก็บภาษี สํารวจภาษี และ

คาธรรมเนียมเคลื่อนที่

โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและ

ประเพณีตางๆ
50,000

โครงการจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม 

กระเชา และพวงมาลา ฯลฯ

โครงการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
30,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง

30,000

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
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30,000

15,000

15,000 15,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย 10,000 10,000

30,000

20,000 20,000

55,000 55,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล

ลักษณ พระบรมราชินี

30,000

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

โครงการดําเนินการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
15,000

โครงการถายทอดความรูตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี

โครงการประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ 30,000

โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสและ

เพศสัมพันธแกเยาวชนในโรงเรียน

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข

บา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิฒสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร
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10,000

30,000 30,000

10,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย 20,000 20,000

43,000

30,000

20,000

20,000

โครงการปองกันและบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสา

ธารณภัย

10,000

โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาระบบแรงจูงใจใหกับผูบริหาร 

สมาชิก พนักงาน ฯลฯ

โครงการวันเด็กแหงชาติ 10,000

โครงการสงเสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษ

ฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
43,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน)
30,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)
20,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน)
20,000

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ
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60,000

170,000

งบดําเนินงาน คาใชสอย 490,000

10,000 10,000

100,000

30,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (คา

พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก)

60,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (ราย

หัวเด็ก)

170,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา อาหารกลางวันของ ศพด.
490,000

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

โครงการสืบสานวัฒนธรรมของไทยพวน 100,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแก

เด็กและเยาวชน
30,000

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
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40,000

10,000 10,000

คาใชสอย

10,000 10,000

20,000 20,000

งบดําเนินงาน 1,743,000 200,000 160,000 2,203,000

5,000 5,000

100,000 100,000 60,000 260,000

50,000 10,000 150,000 270,000

10,000 10,000

20,000 5,000 25,000

คาวัสดุ 300,000 200,000 180,000 680,000

5,000 5,000

10,000

30,000 80,000

40,000 40,000

700,000

20,000 5,000 25,000

โครงการอบรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 40,000

ทองถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักษพื้นที่สีเขียว

ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะ

โลกรอนในเขตพื้นที่ตําบลบางปลามา 

ประจําป 2561-2565

สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ

ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท.

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

60,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุการเกษตร

วัสดุงานบานงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาอาหารเสริม (นม) 700,000

วัสดุสนาม

วัสดุคอมพิวเตอร

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน
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50,000 150,000

5,000 5,000 5,000 20,000

คาวัสดุ 20,000 10,000 150,000 200,000

5,000 5,000

งบดําเนินงาน 5,000 55,000

120,000 192,000

10,000 15,000

300,000 550,000

1,000 10,000 13,000

12,000 12,000

4,000

งบลงทุน 2,500 2,500

450,000

200,000 200,000

วัสดุอื่น

วัสดุกอสราง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

คาสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 72,000

คาบริการไปรษณีย 2,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

วัสดุการศึกษา 50,000

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คาไฟฟา 250,000

วัสดุสํานักงาน 20,000

เกาอี้สํานักงาน 4,000

คาบริการโทรศัพท

เครื่องเลนสนาม 450,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

ครุภัณฑการศึกษา

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
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71,000 71,000

งบลงทุน คาที่ดิน 1,100,000 1,100,000

และสิ่งกอสราง
225,000 225,000

477,000 477,000

282,000 282,000

441,000 441,000

30,000 30,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บอพัก 

คสล. หมูที่ 3

โครงการปรับปรุงศาลารวมใจ หมูที่ 11

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 10

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมูที่ 4

รายจายอื่น

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บอพัก 

คสล. หมูที่ 5

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บอพัก 

คสล. หมูที่ 6

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย

จางที่ปรึกษา
งบรายจายอื่น รายจายอื่น
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15,000 15,000

6,000 6,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 6,000 6,000

6,000 6,000

6,000 6,000

7,000 7,000

7,000 7,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนใน

หมูบาน หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หรือ อุดหนุนศูนยบริการ

ประชาชน ฯลฯ

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนใน

หมูบาน หมูที่ 4 บานดาน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนใน

หมูบาน หมูที่ 9 บานขนมจีน

โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก 

หมูที่ 5 บานเสาธง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมูที่ 10 

บานหัวไผ

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมูที่ 5 

บานเสาธง

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
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7,000 7,000

7,000 7,000

7,000 7,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 7,000 7,000

7,000 7,000

7,000 7,000

7,000 7,000

7,000 7,000

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมูที่ 8 

บานสวนหงส

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมูที่ 9 

บานขนมจีน

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก หมูที่ 1 บานยอด

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก หมูที่ 4 บานดาน

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก หมูที่ 8 บานสวนหงส

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก หมูที่ 10 บานหัวไผ
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7,000 7,000

6,000 6,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 5,000 5,000

6,000 6,000

6,000 6,000

5,000 5,000

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด

 To be number one หมูที่ 9 บาน

ขนมจีน

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยแมและเด็กในหมูบาน หมูที่ 11 

บานโพนไร

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

 ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 1 บานยอด

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

 ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 10 บานหัวไผ

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

 ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 11 บานโพนไร

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

 ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
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6,000 6,000

7,000 7,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 7,000 7,000

5,000 5,000

6,000 6,000

8,000 8,000

8,000 8,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

 ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

 ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 4 บานดาน

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

 ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 5 บานเสาธง

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

 ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 6 บานดอน

มะเกลือ

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

 ตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 8 บานสวนหงส

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค หมูที่ 1 บานยอด

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค หมูที่ 11 บานโพนไร
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8,000 8,000

8,000 8,000

8,000 8,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 100,000

20,000

1,468,000

20,000

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีของวัฒนธรรมประเพณีของชาว

ไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี

100,000

อุดหุนุนโครงการสงเสริมและอนุรักษ

ประเพณีไทยพวนบานโพธิ์ศรี (ประเพณี

กําฟา)

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,468,000

2) อุดหนุนโครงการเยาวชนรุนใหมตานภัย

ยาเสพติด
20,000

แผนงาน
แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
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20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 30,000

20,000

50,000 50,000

50,000

90,000 2,596,000 180,000 4,327,160 2,795,260 10,592,740 41,000,000

3) อุดหนุนโครงการคายภาษาอังกฤษ 20,000

4) อุดหนุนโครงการเกษตรพอเพียง 20,000

5) โครงการอุดหนุนโครงการเรียนรูสูโลก

กวาง
20,000

6) อุดหนุนโครงการคายสนุกคิดไปกับ

คณิตศาสตร
20,000

อุดหนุนโครงการการจัดงานประเพณี

สงกรานต ฯลฯ
15,000

อุดหนุนโครงการแขงขันเรือยาวประเพณี 

ฯลฯ
30,000

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแหเทียน

พรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ
20,000

อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประจําป 2563

อุดหนุนโครงการรัฐพิธี ฯลฯ 50,000

รวม 13,121,800 615,000 6,652,040 30,000

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวมงบ/หมวด/

ประเภทรายจาย
แผนงาน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา
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