
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานเปา

อําเภอ พุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,134,305 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,726,990 บาท

งบบุคลากร รวม 4,718,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล   
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล      จํานวน 20,400
 บาท/เดือน
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ
ละ 11,220 บาท/เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1,750 บาท/เดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆละ 880
 บาท/เดือน
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล/รองนายก  
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1,750 บาท/เดือน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 880
 บาท/เดือน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน 7,200 บาท/เดือน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,972,800 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 
ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 11,220
 บาท/เดือน
ตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 9,180 บาท/เดือน
ตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน7,200
 บาท/เดือน
ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คนละ 7,200
 บาท/เดือน
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,060,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,521,960 บาท

-เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบลรวมทั้งการปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป รายละเอียดดังนี้
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 326,160 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางรวมทั้งเงินปรับปรุงคา
จางประจําป
ตําแหนงพนักงานขับรถยนตจํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 2,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

วันที่พิมพ : 29/9/2563  09:55:58 หนา : 3/64



งบดําเนินงาน รวม 3,126,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 495,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือนฯ พ.ศ. 2560 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 115,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือผูปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการที่ไดรับมอบหมายหรือมีคําสั่งแตงตั้ง
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา   ราชการฯ พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิตามระเบียบ
*หนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,829,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูลในอาคารสํานักงาน สถานที่รับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดทําปายประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร จัดทํา
สื่อสิ่งพิมพตางๆ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

คาจัดทําประกันภัยรถยนต จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดทํา พรบ.รถยนต รถจักรยานยนต ขององคการ
บริหารสวนตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาจางเหมาดูแลรักษาตนไมหรือสวนดอกไม ไมประดับ จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาดูแลรักษาตนไม สวนดอกไมในอาคารสถานที่ ที่
องคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 อัตรา
*หนังสือกระทรวงหหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559

คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการ จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล
*หนังสือกระทรวงหหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร หรือวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จํา
เปนในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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คาธรรมเนียมคาลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลเจาหนาที่ทองถิ่น
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แกไขเพิ่มเติม

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1.คารับรองบุคคลและคณะบุคคล ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งคาบริการและ
คาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายในการตอนรับคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน 
2.คารับรองประชุมสภา ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม เครื่องใชในการรับรอง และ
คาบริการอื่นๆ ที่จําเปนตองจายในการประชุมสภาทองถิ่น คณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย การ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชุมกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน
3.คาใชจายในงานรัฐพิธี ตั้งไว 10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาพานดอกไม พวงมาลา พานพุมดอกไม กรวย
ดอกไม กระเชาดอกไม ที่ใชในการจัดงานรัฐพิธี 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงัวที่ 28
 กรกฎาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการ ทั้งในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง เจาหนาที่ทองถิ่น
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด เชน คาใชจายประจําศูนยประสานงาน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น คาใชจายประจําหนวยเลือกตั้งที่
เลือกตั้ง และคาใชจายที่เกี่ยวของ
*หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2563

คาใชจายในงานเทอดพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม   
 เทอดพระเกียรติเนื่องในโอกาสสําคัญตางๆ
*ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลดีเดนภายในตําบล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล โลหรางวัล ใหกับ
บุคคลดีเดนภายในตําบล
 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาองคความรูใหกับคณะผุบริหาร พนักงาน
สวนตําบล พนักงานงานจาง

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร วัสดุ
อุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร คณะผูบริหาร สมาชิกสภา จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร วัสดุ
อุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการยกยองเชิดชูบุคลากรภายในองคกร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ รางวัล โลหรางวัล ใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ที่เปนแบบอยางที่ดีในดานตางๆ
*ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาวิทยากร คาปายและคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรม
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช
งานปกติ เชน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ
โต๊ะ ตู เกาอี้ ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุสํานักงาน เชนปากกา เครื่องคิด
เลข แฟม กระดาษ กรรไกร ตรายาง ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวเชน แปรง ไม
กวาด แกวน้ํา ชอน ถวย จาน สบู ผงซักฟอก ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน ไขควง ประแจ น้ํามันเบรก ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล เบนซิน แก๊สหุงตม น้ํามันเครื่อง จารบี ถาน ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึก
ขอมูล แปนพิมพ เมาส หมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 362,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 230,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟาอาคารสํานักงานและอาคารสถานที่อื่นๆ ที่
องคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ปาดาล ขององคการบริหารสวนตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในพื้นที่ โทรศัพททางไกล คาบริการ
หมายเลขโทรศัพท คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียอากร และ
รายจายอื่นที่เกี่ยวกับรายจายประเภทนี้ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบและคาใชบริการอินเตอรเน็ต
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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งบลงทุน รวม 882,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 382,950 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ประชุมสภา จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับประชุมสภา จํานวน 24
 ตัวๆ ละ 2,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงบุฟองน้ําหุมหนัง
2.ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป 
3.ลอไนลอนสีดํา หมุนเกาอี้ไดรอบตัว 
ราคาตามทองตลาด
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1)สามารถดูดฝุนและน้ํา
2)เปนราคาพรอมอุปกรณ
ราคาตามมารตฐานครุภัณฑ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

จัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว จัดหาตาม
ราคาทองตลาด
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.ที่นั่งขึ้นโครงเหล็กบุฟองน้ําหุมหนัง
2.ลอพลาสติกคูสีดํา ปรับระดับความสูงของเกาอี้ได
3.สามารถหมุนไดรอบตัว รองรับน้ําหนักไดสูงสุด 80 กก.
จัดหาตามราคาทองตลาด
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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จัดซื้อเกาอี้ประชุม จํานวน 20,250 บาท

-เพื่อจัดซื้อเกาอี้ประชุม จํานวน 27 ตัวๆละ 750 บาท เปน
เงิน 20,250  บาท               
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)โครงสรางขาเกาอี้ และพนักพิงผลิตจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมชุบ
โครเมียมขนาด 6 หุน ความหนา 1 มม.
2)ที่นั่งและพนักพิงบุดวยฟองน้ําวิทยาศาสตรหนา 3/4 นิ้ว ทน
ทานตอการฉีกขาด
จัดหาตามราคาทองตลาด
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

จัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะประชุมสภา จํานวน 20 ตัวๆละ 5,000
 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.โต๊ะประชุมเอนกประสงค ขาอลูมิเนียมพับไดพรอมลอ
เลื่อน PU ใหญและล็อกได
2.คานกลางทําจากเหล็กพนสีกันสนิม
3.หนาโต๊ะทําจากไมปาติเกิลเคลือบผิวดวยเมลามีน หนาไมนอย
กวา 25 มม.
4.มีแผนกันโป
5.ขนาดกวาง 180x60x75 ซม.
จัดหาตามราคาทองตลาด
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน LED (LED TV) 40 นิ้ว จํานวน 11,700 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน LED (LED TV) 40 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง        
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ
แอล อี ดี (LED TV) 
2)ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว
3)แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4)ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
5)ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
6)มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงกิ่งไม จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1.ขนาดกําลังไฟฟา 400W
2.ดามจับทําจากยาง งายตอการควบคุม
3.ใบมีดเคลือบหนาทําจากวัสดุพิเศษ
4.ความยาวใบมีดไมนอยกวา 520 มม.
จัดหาตามราคาทองตลาด
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 9,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็งจํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมัา
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4) พรอมใบมีด
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น  จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท เปนเงิน 16,000  บาท โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1)สามารถทําน้ําเย็นได 4 ลิตร ตอ 1 ชั่วโมง สามารถทําน้ํารอนได
ไมนอยกวา 2 ลิตร ตอ 30 นาที
2)อุณหภูมิน้ําเย็นต่ําสุด 3 องศาอุณหภูมิน้ํารอนสูงสุด 92 องศา 
3)โครงสรางใชพลาสติก ABS แข็งแรง ปลอดภัยไมนําไฟฟา
4)มี มอก. คอมเพรสเซอรพรอมประกันคอมเพรสเซอร 2 ป การ
ใชกระแสไฟฟา 220v./50Hz./60 Hz.
Compressors : 80 วัตต :1/10 แรงมา ระบบตัดไฟอัตโนมัติและ
ควบคุมอุณหภูมิโดย Thermostat
5)น้ํายาฟออนส R134A เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
จัดหาตามราคาทองตลาด
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อตูเย็น  ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา
2) เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 23,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่องๆละ ราคา 23,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
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 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท
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-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน บํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ  หรือคาซอมกลาง 
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

คาจัดซื้อที่ดิน จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อที่ดินเพื่อใชเปนสถานที่ทิ้งขยะขององคการ
บริหารสวนตําบล
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 817,800 บาท
งบบุคลากร รวม 817,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 817,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 575,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนจํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในจํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 242,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจางพรอมทั้งคาปรับปรุง
คาตอบแทนประจําป
ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผนจํานวน 1 อัตรา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,368,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,006,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,006,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,384,680 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมคาปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง            จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงนักวิชาการคลัง                     จํานวน 1อัตรา
ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได    จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ                  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาครองชีพของพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 
จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 535,440 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางพรอมทั้งปรับปรุงคาตอบ
แทนประจําป
ตําแหนงผูชวยนักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1 อัตรา
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 22,800 บาท

-เพื่อจายเปนเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง
 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 85,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2562

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

1)คาโฆษณาและเผยแพร  จํานวน  10,000   บาท  
เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน ปายโฆษณา ปายประชา
สัมพันธ แผนพับ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2)คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
และเจาหนาที่ทองถิ่น  คาธรรมเนียมตางๆ 
*หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักและนอก
ราชอาณาจักรใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและเจา
หนาที่ทองถิ่น ในการเขารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆในการเดิน
ทางไปราชการ
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช
งานปกติ เชน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ
โต๊ะ ตู เกาอี้ ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน เครื่องเขียน
ตาง ๆ กระดาษ หมึก แฟมคลิปหนีบกระดาษ  ลวดเย็บ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ  ฯลฯ
*ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248   ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.0/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึก
ขอมูล แปนพิมพ เมาส หมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
*ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.0/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

งบลงทุน รวม 71,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 69,000 บาท

 -เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผลจํานวน 3 เครื่องๆละ ราคา 23,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
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หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
 ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
*ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,383,430 บาท

งบบุคลากร รวม 456,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 456,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 269,880 บาท

-เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบลรวมทั้งการปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป 
ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 186,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางรวมทั้งเงินปรับปรุงคา
จางประจําป
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน  1  อัตรา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการและคาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการและคาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของชวง
เทศกาลสงกรานต   ปใหม และชวงเทศกาลสําคัญๆ
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1123
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กรวย
จราจร ไฟฉุกเฉิน กระจกโคังมน สัญญาณไฟกระพริบฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

งบลงทุน รวม 6,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,950 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เครื่องชารจแบตเตอรี่ จํานวน 6,950 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องชารจแบตเตอรี่      จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
-แบตเตอรี่ชารจไดทั้งแบบ 12 โวลต และ 24 โวลต สามารถ
จายกระแสไฟฟาไดสูงสุดถึง 60 แอมป์ หรือ 1550
 แอมป์/ชั่วโมง ชารจได 3 โหมด แบบปกติ แบบเรงดวน และ
ชารจสตารท
-ระบบปองกันความปลอดภัย 3 ชั้น ปองกันไฟฟาลัดวงจรไมให
เกิดความเสียหายตอเครื่องชารจและผูใชงาน
  ชั้นที่ 1 Circuit Breaker : ปองกันการโหลดกระแสไฟฟาเกิน
หากมีการลัดวงจรของระบบไฟฟา Circuit Breaker จะตัดกระแส
ไฟฟาโดยอัตโนมัติ
  ชั้นที่ 2 ระบบควบคุมอุณหภูมิเครื่องชารจ : หากมีความรอนเกิน
กวาที่หมอแปลงสามารถรับได Thermostat จะตัดการ
จายกระแสไฟฟาของเครื่องชารจทันที
  ชั้นที่ 3 ฟวส : ปกปองเครื่องชารจและแบตเตอรี่เมื่อเกิดความผิด
พลาดในการชารจตัวเครื่องมีมาตรฐาน IP20 ปองกันกระแสไฟฟา
รั่วได ใชงานงาย สะดวก ปลอดภัย ใหประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ใชงานขนาด 300 วัตต 
จัดหาตามราคาทองตลาด
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลบานยาง
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,295,500 บาท

งบบุคลากร รวม 887,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 887,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 605,800 บาท

-เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบลรวมทั้งการปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป รายละเอียดดังนี้
  ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
  ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 239,700 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางพรอมทั้งเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนประจําป
  ตําแหนงผูชวยนักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 356,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิตามระเบียบ
*หนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

1)คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนจํานวน  30,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง
และเจาหนาที่ทองถิ่น และคาธรรมเนียมตางๆ 
*ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
2)คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ โดยผูรับจางทําการอยางหนึ่ง
อยางใด
ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
เชน คาจางเหมาสูบน้ํา ถางปา ขุดดิน ฯลฯ  
*หนังสือกระทรวงหหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักและนอก
ราชอาณาจักรใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและเจา
หนาที่ทองถิ่น ในการเขารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆในการเดิน
ทางไปราชการ
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่เกิดจากการเสื่อม
สภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงาน
ปกติ เชน  คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศโต๊ะ ตู      เกาอี้ ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุสํานักงาน เชนปากกา เครื่องคิด
เลข แฟม กระดาษ กรรไกร ตรายาง ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวเชน แปรง ไม
กรวด แกวน้ํา ชอน ถวย จาน สบู ผงซักฟอก ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน น้ํามันทาไม สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี คอน คีม จอบ เสียม เลื่อย ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึก
ขอมูล แปนพิมพ เมาส หมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

งบลงทุน รวม 52,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1   
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 22,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
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Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรุบปรุงครุภัณฑ ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน บํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสรางครุภัณฑ
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,491,335 บาท
งบบุคลากร รวม 2,614,900 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,614,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,505,700 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให
แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
    ตําแหนง ครู จํานวน 5 อัตรา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของครู จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
   ตําแหนง ครู  จํานวน  3  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 979,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางพรอมทั้งเงินปรับปรุงคา
ตอบแทน ประจําป 
 - ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง เชน คาครองชีพชั่ว
คราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงินอื่นๆ ที่มีกฎหมายใหไดรับ
เพิ่ม จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
 ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  จํานวน 3  อัตรา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,425,835 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบล 
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติม

ค่าใช้สอย รวม 697,480 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนของพนักงานสวนตําบล  และคา
ธรรมเนียมตางๆ
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักและนอก
ราชอาณาจักรใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและเจา
หนาที่ทองถิ่น ในการเขารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆในการเดิน
ทางไปราชการ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริการสถานศึกษา จํานวน 587,480 บาท

2.1)คาอาหารกลางวันจํานวน 372,400 บาท
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานเปา จํานวน 76 คนๆ
ละ  20 บาท  จํานวน  245  วัน  
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
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เปา จํานวน 21 คนๆละ 20 บาท เปนเงิน 102,900  บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก จํานวน 26 คนๆละ 20 บาท เปน
เงิน  127,400  บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองบัวรอง จํานวน 29 คนๆละ 20
 บาท เปนเงิน  142,100  บาท
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน  2561

2.2) คาจัดการเรียนการสอน  จํานวน  129,200  บาท
-เพื่อจายเปนคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการของเด็กใหกับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานเปา อัตรา คน
ละ1,700 บาท/ป จํานวน 76 คน ประกอบดวย 
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา จํานวน  21 คนๆละ 1,700 บาท   เปนเงิน  35,700  บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก จํานวน 26 คนๆละ 1,700
 บาท เปนเงิน 44,200  บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง จํานวน  29 คนๆ
ละ 1,700 บาท เปนเงิน  49,300  บาท
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561

2.3)  คาหนังสือเรียน จํานวน  15,200  บาท
-เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนใหแกเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 200 บาท/ป ดังนี้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา จํานวน 21 คนๆละ 200 บาท เปนเงิน  4,200  บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก จํานวน  26 คนๆละ 200
 บาท เปนเงิน 5,200  บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง จํานวน 29 คนๆละ 200
 บาท เปนเงิน  5,800  บาท
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน  2561

2.4) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 15,200  บาท
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-เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนใหแกเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ป) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 200 บาท/ป ดังนี้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา จํานวน  21 คนๆละ 200 บาท   เปนเงิน  4,200  บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก จํานวน  26 คนๆละ 200
 บาท เปนเงิน 5,200  บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง จํานวน  29 คนๆละ 200
 บาท เปนเงิน  5,800  บาท
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน  2561

2.5) คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน  22,800  บาท
-เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบใหแกเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 300 บาท/ป ดังนี้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา จํานวน  21 คนๆละ 300 บาท   เปนเงิน  6,300  บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก  จํานวน  26 คนๆละ 300
 บาท เปนเงิน 7,800  บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง จํานวน  29 คนๆละ 300
 บาท เปนเงิน  8,700  บาท
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน  2561

2.6)  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน    จํานวน  32,680  บาท
-เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบใหแกเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 430 บาท/ป ดังนี้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา จํานวน  21 คนๆละ 430 บาท   เปนเงิน  9,030  บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก  จํานวน  26 คนๆละ 430
 บาท เปนเงิน 11,180  บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง จํานวน  29 คนๆ ละ 430
 บาท  เปนเงิน  12,470  บาท
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน  2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมโต๊ะ ตู เกาอี้
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
*ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
*หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
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ค่าวัสดุ รวม 678,355 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 678,355 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ใหแกเด็กเล็กปฐมวัย
ใน ศพด., 
เด็กอนุบาลและเด็ก ชั้นป.1 – ป.6 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา แยกเปน
(1)โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)  ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน  260
 วัน จํานวน 532,705 บาท
1.1โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จํานวน 83 คนจํานวน 159,045
 บาท
1.2 โรงเรียนบานเปา (สุทธิสารอุทิศ) จํานวน 84
 คน จํานวน 160,960 บาท
1.3 โรงเรียนบานคูณสระแกว (วิชานนทประชานุกูลกูล
) จํานวน 111 คน จํานวน 212,700  บาท

2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท.จัดตั้งเองและรับถายโอน
ภารกิจ ในอัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน  260
 วัน จํานวน 145,650 บาท
2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปา จํานวน 21 คน จํานวน 40,250 บาท
2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก จํานวน 26 คน จํานวน 49,830
 บาท
2.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวรอง จํานวน 29
 คน จํานวน  55,570 บาท
*เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที1่9 มิถุนายน  2561)
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562)
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งบลงทุน รวม 338,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 338,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 288,600 บาท

1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมคาติดตั้ง) จํานวน  
288,600  บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน เปนแบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) จํานวน 6 เครื่องๆ
ละ 48,100  บาท ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากว่ํา 30,000 บีทียู  
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุดทั้งหนวย
สง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรุบปรุงครุภัณฑ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน บํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสรางครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วันที่พิมพ : 29/9/2563  09:55:58 หนา : 37/64



งบเงินอุดหนุน รวม 1,112,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,112,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,112,000 บาท

1)อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนวัดสุวรรณาราม  ตั้ง
ไว  332,000  บาท 
-เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกเด็ก
อนุบาล  และเด็ก ชั้น ป.1 – ป.6 ของโรงเรียนวัดสุวรรณาราม  
จํานวนเด็ก 83 คน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน  200
  วัน เปนเงินทั้งสิ้น   332,000   บาท  
2)อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานเปา(สุทธิสาร
อุทิศ) ตั้งไว 336,000  บาท 
-เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกเด็ก
อนุบาล  และเด็ก ชั้น ป.1 – ป.6 ของโรงเรียนบานเปา (สุทธิสาร
อุทิศ)  จํานวนเด็ก 84 คน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน  200
  วัน เปนเงินทั้งสิ้น 336,000 บาท  
3) อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานคูณสระแกว (วิชา
นนทประชานุกูล)  ตั้งไว   444,000  บาท 
-เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกเด็ก
อนุบาล  และเด็ก ชั้น ป.1 – ป.6 ของโรงเรียนบานคูณ
สระแกว (วิชานนทประชานุกูล) จํานวนเด็ก111 คน อัตรามื้อ
ละ 20  บาท/คน จํานวน 200  วัน เปนเงิน  444,000  บาท 
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561
*ตามหนังสือกรทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562)  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,117,800 บาท

งบบุคลากร รวม 136,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 136,800 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 112,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางรวมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนประจําป
 ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ  จํานวน  1  อัตรา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 941,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนนักบริบาลทองถิ่น
จํานวน 2 คนๆ  ละ 5,000 บาท
จํานวน 12 เดือน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 771,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาคนงานประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนงานประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน 2
 คนๆ ละ 9,000/เดือน จํานวน 12 เดือน
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมปองกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการควบคุมปองกันและระงับโรค
ติดตอ เชน คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย คาจัดซื้อน้ํายาพน
หมอกควัน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําปาย  หรือ
คาใชจายอื่นๆ   ในการปองกันระงับโรคติดตอ
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2563
  

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม เชน      
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ การเผยแพรประชาสัมพันธ และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข คา
ใชจายสําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การ
เผยแพรประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ของแตละโครงการ
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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โครงการรณรงคและบริหารจัดการขยะ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาฝึกอบรมชี้แจงการบริหารจัดการ คาอาหาร น้ํา
ดื่ม คาวิทยากร คาปายรณรงคประชาสัมพันธ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา (สัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา)

จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คาปายรณรงค
ประชาสัมพันธ คาสํารวจขอมูลสัตว คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการสนับสนุนการบริการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวิทยากร คาอาหารวาน้ําดื่ม คาปาย คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย คา
เวชภัณฑ คาวัดุอุปกรณประจํารถฉุกเฉินและรายจายอื่นๆ
*ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ถุง
มือ สายยาง เคมีภัณฑ เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เตียงฉุกเฉินประจํารถพยาบาล จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจํารถพยาบาล โดยมี
คุณสมบัติดังนี้ 
1 โครงสรางผลิตจากเหล็กกลองหนากวางไมนอยกวา 3 นิ้ว
2 ตัวรางทําจากอลูมิเนียมแบบมีขอบ หนากวางไมนอยกวา 4.5
 นิ้ว
3 ชุดมือจับ-ล็อคเตียง ทําจากเหล็กปดเงา พนเคลือบดวยสีปองกัน
สนิม
4 ชุดฐานรองอลูมิเนียมออกแบบมาเพื่อล็อครถเข็ญฉุกเฉิน
5 ดานลางฐานรองสามารถจัดเก็บเปลตัก  
อลูมิเนียม หรือเปลนอน
จัดหาตามราคาทองตลาด
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาส
และครอบครัวผูมีรายไดนอย การสังคมสงเคราะห รวมทั้งการ
บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวิทยากรฝึกอบรมใหความรูแกผูสุงอายุภายใน
ตําบล คาอาหาร  น้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมยเพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 872,060 บาท

งบบุคลากร รวม 596,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 596,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 554,160 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งคาปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป 
 ตําแหนงผูอํานวยการกองชางจํานวน 1 อัตรา
 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ     จํานวน 1 อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง 1 อัตรา 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  เงินคา
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
*พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คาเชาบาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิตามระเบียบ
*หนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

1 คาลงทะเบียน
-เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรใหกับ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช
งานปกติ เชน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ
โต๊ะ ตู เกาอี้ ฯลฯ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุสํานักงาน เชนปากกา เครื่องคด
เลข แฟม กระดาษ กรรไกร ตรายาง ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึก
ขอมูล แปนพิมพ เมาส หมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและ
วัสดุอื่นที่เขาลักษณะประเภทนี้
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

งบลงทุน รวม 115,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 115,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 12,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 5 ตัวๆละ 2,500  เปน
เงิน  12,500  บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.ที่นั่งขึ้นโครงเหล็กบุฟองน้ําหุมหนัง
2.ลอพลาสติกคูสีดํา ปรับระดับความสูงของเกาอี้ได
3.สามารถปรับหมุนไดรอบตัว 
จัดหาตามราคาทองตลาด
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัวๆละ 2,500
  บาท เปนเงิน  5,000  บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดไมนอยกวา (กวางxลึกxสูง) 80x60x70 ซม.
2.มีที่วางคียบอรดและซีพียู
3.หนาโต๊ะหนาไมนอยกวา 25 มม. ปดผิวดวยวัสดุ PVCดานขาง
หนา 18 มม. ปดผิวเคลือบดวย PU Foil คุณภาพสูง
จัดหาตามราคาทองตลาด
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จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 8,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัวๆละ 4,200
 บาท เปนเงิน 8,400  บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดกวาง 80 ยาว150 สูง75 ซม. 
2.มีลิ้นชัก,ตูเก็บเอกสารดานขวาและตูเก็บเอกสารดานซาย
จัดหาตามราคาทองตลาด 

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ําอุนน้ําเย็น จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 1
 เครื่อง  เปนเงิน 8,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.สามารถทําน้ําเย็นได 4 ลิตร ตอ 1 ชั่วโมง สามารถทําน้ํารอนได
ไมนอยกวา 2 ลิตร ตอ 30 นาทีอุณหภูมิน้ําเย็นต่ําสุด 3 องศา
อุณหภูมิน้ํารอนสูงสุด 92 องศา 
2.โครงสรางใชพลาสติก ABS แข็งแรง ปลอดภัยไมนําไฟฟา มี มอ
ก. คอมเพรสเซอรพรอมประกันคอมเพรสเซอร 2 ป การใชกระแส
ไฟฟา 220v./50Hz./60 Hz.
Compressors : 80 วัตต :1/10 แรงมา ระบบตัดไฟอัตโนมัติและ
ควบคุมอุณหภูมิโดย Thermostat น้ํายาฟออนส R134A เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 
จัดหาตามราคาทองตลาด 
*ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวาดังนี้
1)ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
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สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
*ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

จัดซื้อคอมเพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 จํานวน 2 เครื่องๆละ  30,000  บาท  เปนเงิน 60,000
 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
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กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
*ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,522,260 บาท
งบบุคลากร รวม 705,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 705,960 บาท
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เงินเดือนพนักงาน จํานวน 696,360 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป
 ตําแหนงนายชางโยธา    จํานวน 2 อัตรา
 ตําแหนงนายชางไฟฟา   จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาครองชีพใหแกพนักงานสวนตําบล
 ตําแหนงนายชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซม ถนน ที่ดินและสิ่งกอสราง ไฟฟาสอง
สวางภายในตําบล
*ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
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งบลงทุน รวม 2,616,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท
ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องป้มลม จํานวน 17,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องป้มลม จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.ลูกสูบขนาด 1/2 แรงมา ใชสายพาน ระบายความรอนดวย
อากาศ จํานวนลูกสูบป้มลม 2 ลูกสูบ
2.ป้มลมผลิตแรงดันลมได 7-10 บาร  3.มอเตอรลมขนาด 1/4
 แรงมา ไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตช ความเร็วรอบของป้ม
ลม 650 รอบ/นาที ถังเก็บลมขนาด 64 ลิตร
จัดหาราคาตามทองตลาด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,598,800 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสราง คสล.   สายตอเนื่อง หมูที่ 1 จากบานผอ.สุขุมถึงที่
นานางอุดม

จํานวน 200,600 บาท

-กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 3.50 เมตร ยาว 114.00
 เมตร หนา 0.15 พื้นที่คอนกรีตรวม 399.00 ตร.ม. (ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด)
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 11
ลําดับที่ 11

โครงการกอสรางถนน คสล. บานสระแกว หมูที่ 6 จากถนนลาดยาง
ถึงบานนางสายหยุด พลดงนอก

จํานวน 233,700 บาท

-กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 155.00
 เมตร  หนา  0.15  เมตร พื้นที่คอนกรีตรวม 465.00 ตร.ม. (ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด) 
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 6
ลําดับที่ 1
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โครงการกอสรางถนน คสล. ม.7 จากหนองคูณถึงประปาหมูบาน จํานวน 219,800 บาท

-กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 107.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวม 428.00 ตร.ม.
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 14 
ลําดับที่ 15

โครงการกอสรางถนน คสล. ม.8 จากวัดจอมวารี-ประปา จํานวน 221,700 บาท

-กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 108
 เมตร หนา 0.15  เมตร พื้นที่คอนกรีตรวม 432.00  ตร.ม.
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 14
ลําดับที่ 16

โครงการกอสรางถนน คสล. ม.9 จากประปา-หนองบาก จํานวน 203,500 บาท

-กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง  3.00  เมตร  ยาว 135.00
  เมตร  หนา  0.15 เมตร  พื้นที่คอนกรีตรวม  405.00  ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 15
ลําดับที่ 17

โครงการกอสรางถนน คสล. สายที่นายณรงค  สุขกมลกุล ถึงโคกเห
ลาบักโส บานโสกบก หมูที่ 4

จํานวน 205,600 บาท

-กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 4.00 เมตร  ยาว 100.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นที่คอนกรีตรวม  400.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 13
ลําดับที่ 14

วันที่พิมพ : 29/9/2563  09:55:59 หนา : 52/64



โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนองสิมถึงสี่แยกบานเกา บาน
หนองบัวตะใกล  หมูที่ 2

จํานวน 200,800 บาท

-กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 5.00 เมตร ยาว 76.00
 เมตร  หนา  0.15  เมตร พื้นที่คอนกรีตรวม 380.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 12  
ลําดับที่ 12

โครงการกอสรางถนน คสล.จากถนน ทล. 2061 - ที่นานายไสวบาน
ดอนกลาง ม.3

จํานวน 200,900 บาท

-กอสรางถนน คสล. ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นที่คอนกรีตรวม 400.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 12 
ลําดับที่ 13

โครงการกอสรางบอพักน้ําประปา บานหนองบัวรอง หมูที่ 10 จํานวน 270,500 บาท

-กอสรางบอพักน้ําประปาหมูบาน  ขนาดความจุ 25 ลบ.ม.(ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด) 
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 6
ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากศาลากลางบาน-ถนนลาดยาง ม
.11

จํานวน 210,400 บาท

-กอสรางรางระบายน้ําขนาด กวาง 0.30x0.30 เมตร ลึก 0.30
 เมตร ยาว 86 เมตร หนา  0.10  เมตร ฝาปดเหล็กตะแกรงและ
วางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก 
(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 15  
ลําดับที่ 18
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โครงการซอมแซมพรอมยกระดับถนน คสล. ม.12    จากบานนายสัว 
โตไธสงถึง   บานนายเรียน  ปองไธสง

จํานวน 135,500 บาท

-ถนน คสล. ขนาด กวาง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวม  270  ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 16
ลําดับที่ 19

โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาระบบประปาหมูบาน หมู 5 และหมู 
11 บานแฮด,บานสมโฮง

จํานวน 225,000 บาท

-ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ระบบประปาหมูบาน
บานแฮด หมูที่ 5
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 15
ลําดับที่ 18

โครงการลงหินคลุกสายตอเนื่อง ม.12 สายหนองกุง จากนานายใหม 
แสงอรุณถึงนานางหนูรอด จันทะบูรณ

จํานวน 65,800 บาท

-ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 300.00  เมตร  หนา 0.10
  เมตร  ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 90.00  ลบ.ม. (ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด)
*เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หนาที่ 16
ลําดับที่ 19

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการจางวิศวกรออกแบบใหแก
เอกชน นิติบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
*พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 439,920 บาท

งบบุคลากร รวม 439,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 439,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 254,280 บาท

- เพื่อจายใหเปนเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงประจําป
 ตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 185,640 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจางพรอมทั้งปรับปรุงคา
ตอบแทนประจําป
 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ 3 วัย สานสัมพันธครอบครัว จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนใชจายในโครงการ เชน คาวิทยากร คา
อาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม ปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559
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โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม ปายประชาสัมพันธ คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป และแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1921
 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปน คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม ปายประชาสัมพันธ คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.5/ว 2726
 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 256

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาอาหาร น้ําดื่ม คาจําทําปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559
 

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชนภายในตําบล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกลุมอาชีพภายในตําบล  คา
จัดทําปายประชาสัมพันธ คาวิทยากรในการฝึกอบรม ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการสงเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ คาวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3
/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลบานเปา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนใหกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลบานเปา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 234,000 บาท

งบบุคลากร รวม 234,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 234,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 234,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางพรอมทั้งเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนประจําป
 ตําแหนงผูชวยนักสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนประจําตําบลบานเปา จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนประจํา
ตําบล เชน คาน้ําดื่ม คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาตอบแทน
กรรมการ คาสถานที่ คาจางเหมาจัดตกแตงสถานที่ และอื่นๆ ที่
อยูในประเภทรายจายนี้
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  เชน คา
ปาย คาจางเหมาจัดตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญ ของรางวัล และวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล    ลูกปงปอง เชือก
กระโดด หวงยาง และอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้
*ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.0/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

วันที่พิมพ : 29/9/2563  09:55:59 หนา : 58/64



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีวันเขา
พรรษา  
เชน  คาปายโครงการ  คาวัสดุและอุปกรณการจัดนิทรรศการ  
จางเหมารถขบวนแห คาวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของ  ตามราย
ละเอียดของโครงการ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําป จํานวน 170,000 บาท

-เพื่อจายเปน คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
เชน คาปายโครงการ คาวัสดุและอุปกรณการจัดนิทรรศการ คา
จางเหมารถขบวนแห คาวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยวของตามราย
ละเอียดของโครงการ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559

โครงการสืบสานประเพณีวิถีอิสาณสืบสานวัฒนธรรมไทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสืบสานประเพณีวิถีอีสานสืบ
สานวัฒนธรรมไทย เชน คาปายโครงการ คาวัสดุและอุปกรณการ
จัดนิทรรศการ จางเหมารถขบวนแห คาวัสดุและอุปกรณที่เกี่ยว
ของ ตามรายละเอียดของโครงการ
 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559

วันที่พิมพ : 29/9/2563  09:55:59 หนา : 59/64



งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุงจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุงจังหวัด
บุรีรัมย
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 306,960 บาท

งบบุคลากร รวม 276,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 276,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 276,960 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งปรับปรุง
เงินเดือนประจําป
 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
*หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณคาปายโครงการ ฯลฯ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน
จอบ คราด มีด กระถาง รองเทาบู๊ท วัคซีน ยาและอุปกรณอื่น ๆ
 ที่ใชในการเกษตร
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ เชน คาปายโครงการ คาจัดซื้อตนไม กลาไม ไมดอก ไม
ประกับ ไมยืนตน ปุ๋ย วัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินการ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่อง
มาจาก
พระราชดําริฯ
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 3899
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,698,130 บาท

งบกลาง รวม 13,698,130 บาท
งบกลาง รวม 13,698,130 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 136,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบประกันสังคมใหกับพนักงานจาง รอยละ 5
 ของคาตอบแทน
*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายปในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจาง 
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,030,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,590,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการ
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
 *ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว1468 ลงวัน
ที่ 27 กรกฎาคม 2559
 

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉิน เรงดวนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปญหาความเดือด
รอนของประชาชน 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1179
 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563

รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
*ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่องหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให อปท. ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักเกณฑประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพใหกับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางกรณีเสียชีวิต 
*ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการทองถิ่น พ.ศ. 2546
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 185,130 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
*หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2562
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