
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลสระจรเข้
อําเภอ ด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,930,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,239,200 บาท

งบบุคลากร รวม 6,184,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,092,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคน จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคน จํานวน 12 เดือนโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคน จํานวน 12 เดือนโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักงานปลัด)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,318,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุก
คน จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,092,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,286,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  7  อัตรา ดังนี้ ตําแหน่ง 1)ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ระดับกลาง,2)รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับต้น,3)หัว
หน้าสํานักปลัด ระดับต้น,4)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.,5)นัก
ทรัพยากรบุคคล ปก./ชก., 6)เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.,7)เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.เป็นจํานวน 12 เดือนโดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 มีนาคม  2559,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับ อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 วรรค
ท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.3/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 (สํานักงาน
ปลัด) (สํานักงานปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและหัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จ
.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 ,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 518,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตรา,พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา จํานวน 12 เดือนโดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 หนังสือสํานักงาน กจ. กท
. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆเช่นค่าครองชีพชั่วคราวฯ พนักงานจ้างทั่ว
ไป 3 อัตรา จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฏา
คม 1557 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน
ปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,025,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล,พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 ฤษภาคม 2550
 (สํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (สํานัก
งานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559,หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว4522 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าอาคารและที่ดิน,ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
สถานที่ราชการ,ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย,ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ,ค่าโฆษณา
และเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ (สํานักงาน
ปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่เกินร้อยละ 1 ของราย
ได้จริงในปีที่ล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินที่ทีผู้
อุทิศให้
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคระกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฏหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยเท่าที่จ่ายจริงอยู่ในดุลยพินิจผู้บริหารโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี  งานพิธีการต่าง ๆ ตามอํานาจ
หน้าที่โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2559  (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดนิทรรศการ การประกวด การ
แข่งขัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  (สํานักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 198 ข้อ 4 (สํานักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจและสอบเขตพื้นที่สาธารณะ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจและสอบเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2543 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565 ) หน้า  170 ข้อ 6 (สํานักงานปลัด)
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- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (สํานักงาน
ปลัด)

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน การฝึกอบรม,การประชุม
สัมมนา ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
,พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไปและ
บุคคลภายนอกโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 (สํานักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.,ส.อบต.ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เช่น ค่าตอบแทน,แบบ
พิมพ์,กระดาษ,ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ที่จําเป็น,เอกสาร,คู่มือ,ค่าอาหาร,ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม, ค่าจ้างเหมาบริการ,ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (สํานักงานปลัด)

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลาสําหรับงานรัฐพิธีและผู้มีเกียรติ โดยถือปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (สํานักงานปลัด)

ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
พื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับบุคคล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สระจรเข้เคลื่นที่พบประชา
ชน เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนอํานวยความสะดวก
ในการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565 ) หน้า 212 ข้อ 4 (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและส่วนที่
เกี่ยวข้อง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและส่วนที่เกี่ยว
ข้อง เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าเช่าที่พัก  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 206 ข้อ 7 (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพสินย์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สิ่งของ) วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความดูแลที่ชํารุดเสีย
หาย ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องออกกําลังกาย รถนํ้าเอนกประสงค์ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ ตู้ โต๊ะ วิทยุสื่อสาร อาคาร สํานักงาน เป็นต้น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ชอล์ก แปรงลบกระดาน ตรายาง ธงชา
ติ เครื่อเขียน เก้าอี้พลาสติก  แฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สํานัก
งานอื่น ๆ และไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วัน ที่ 27 มิถุนายน 2559  (สํานักงานปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการเปลี่ยน ทดแทน ซ่อมแซม อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ชํารุดที่อยู่ในความดูแลของ อบต ตลอดจนวัสดุไฟฟ้าที่จําเป็นเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ และไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.  2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด กระดาษชําระ นํ้ายาขัดห้องนํ้า นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาเช็ดกระจก ผง
ซักฟอก ถุงดํา ฯลฯและไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักงานปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู สิ่ว เทปหรือสายวัด
ระยะ  ไม้อัด  ฯลฯและไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักงานปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน นํ้ามันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ อะไหล่อุปกรณ์ส่วนควบ นํ้ามันหลื่อ
ลื่น ฯลฯ สําหรับยานพาหนะที่อยู่ในความดูแลของ อบต.สําหรับยาน
พาหนะเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.หรือพัสดุที่ยืมจาก
หน่วยงานอื่น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหานํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นสําหรับยา
พาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. รวมถึงการจัดซื้อ
นํ้ามันสําหรับยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของส่วนราชการอื่นที่ยืม
มาสนับสนุนแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในตําบล เป็น
ต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  สี  พู่กัน  แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ วีดีโอเทป  แผ่นซีดี  รูปสีหรือขาวดํา  ที่ได้จากการ
ล้าง  อัด  ขยาย  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  (สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แฟรซไดร์  ฮาร์ดดิสไดร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ หมึกหรือผ้าหมึก ตลับ
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์และอื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องถ่าย
เอกสาร เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักงาน
ปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการ อบต. อาคาร สถานที่ที่อยู่
ในความควบคุมดูแลของ อบต. รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่
เกินสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตรวจสอบกระแสไฟฟ้ากรณี
เหตุขัดข้องและค่าไฟฟ้าค้างจ่ายโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา  นํ้าบาดาล สําหรับที่ทําการ อบต.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดและสถานที่ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ อบต.โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค(สํานักงานปลัด)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้โทรศัพท์และค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์สํานักงานและค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้สําหรับการติดต่อทางราชการทั่วไป การประสาน
งานในภารกิจต่างๆ ของทุกส่วนราชการโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค(สํานักงานปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ที่ใช้สําหรับการติดต่อทางราชการทั่วไป การประสานงานใน
ภารกิจต่างๆ ของทุกส่วนราชการ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2560  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค(สํานักงานปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการระบบการเชื่อมต่อ Internet เพื่อใช้ในกิจการภาย
ในสํานักงานและให้บริการ Internet ตําบลแก่ประชาชน การประสานงาน
ในภารกิจต่างๆ ของทุกส่วนราชการ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค(สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 29,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

๒. ตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาตู้เอกสารบานทึบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2562
สํานักงบประมาณ วัตถุประสงค์เพื่อเก็บเอกสารต่าง ๆ ของสํานักงาน
ปลัด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (สํานักงานปลัด)

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานกระจก จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาตู้เอกสารชนิดบานกระจก จํานวน 1 หลัง ราคา
ตลาดทั่วไปเนื่องจากไม่ปรากฏราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2562 สํานักงบประมาณ วัตถุ
ประสงค์เพื่อเก็บหนังสือ คู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารต่าง ๆ ของสํานัก
งานปลัด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ์ : 7/8/2562  10:44:32 หน้า : 8/39



ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ตู้ลําโพงเคลื่อนที่เอนกประสงค์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหา ตู้ลําโพงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องขยายเสียงใน
ตัว จํานวน  1 ชุด 
-ขนาดลําโพงไม่น้อยกว่า  15 " จํานวน  1  ดอก 
- ขนาดกําลังวัตต์ไม่น้อยกว่า  350  วัตต์
- สามารถใช้ได้ทั้งไฟ Ac 220 โวลต์  และไฟ Dc 12 โวลต์ แบตตอรี่ได้
ราคาตลาดทั่วไปไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.๒๕๖๐ (สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart  Card  Reader) จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จํานวน  5  เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของ กระทรวง DE ปี พ.ศ.2562
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อยโดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. ๒๕๖๐ (สํานักงานปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนฯ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนให้กับ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 13 ตําบลสระจรเข้ โดยถือปฏิบัติ นส.0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553,นส.สถ. ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 179 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2562 นส.สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 1921 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  212 ข้อ 3
 (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําเวปไซค์ ดูแลและพัฒนาระบบเวปไซค์และ
ระบบสารสนเทศ

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างจัดทําเวปไซด์และพัฒนาระบบเพื่อประชาสัมพันธ์แผน
งาน/โครงการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งข้อกําหนด กิจการ/กิจกรรมที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องเปิดเผยโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  208 ข้อ 11 (สํานักงาน
ปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการประชาคมท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังสํารวจ
ปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน รับฟังหาข้อยุติหรือมติของ
ประชาคมในการบริการสาธารณะ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559   เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่า
ประดับตกแต่ง ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) หน้า  221   ข้อ 1 (สํานักงานปลัด)    

งานบริหารงานคลัง รวม 2,309,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,906,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,906,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,303,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  4  อัตรา ตําแหน่งดังนี้  1)ผู้อํานวยการกองคลัง,2)นัก
วิชาการพัสดุ ปก./ชก.,3)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 4)เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. เป็นจํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับ
ที่ 5) ลงวันที่  1 มีนาคม 2559,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มี
สิทธิ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  18 มิ.ย. 2558 (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559,หนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 491,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ดังนี้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 1 อัตรา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา และผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ 1อัตรา จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2554 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิ ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลัก
เกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  18 มิ.ย. 2558 (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559,หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 (กองคลัง)

-  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน การฝึกอบรม,การ
ประชุม สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (กองคลัง)

- ค่าใช้จ่ายเพ่ื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง เพื่อส่ง
เสริมขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ สร้างเสริมพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบริหารงานคลัง ค่าจ้างจัดทําระบบการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและการพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวัน
ที่ 29กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว
 483ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 -2565) หน้า 204 ข้อ 1  (กองคลัง)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการภาษีเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการภาษีเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อส่ง
เสริมขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้และสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการเสียภาษี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 205 ข้อ 4 (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพสินย์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สิ่งของ)โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ชอล์ก  เครื่องเขียน แฟ้มเอกสาร รวมถึง
อุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานอื่น ๆ และไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แฟรซไดร์  ฮาร์ดดิสไดร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ หมึกหรือผ้าหมึก ตลับ
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์และอื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องถ่าย
เอกสาร เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 23,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาตู้เอกสารบานทึบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ
.2562สํานักงบประมาณ วัตถุประสงค์เพื่อเก็บเอกสารต่าง ๆ ของกอง
คลัง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (กองคลัง)

ตู้เก็บเอกสารชนิดเสียบแฟ้ม จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาตู้เอกสารชนิดเสียบแฟ้ม จํานวน 1 หลัง ราคา
ตลาดทั่วไปเนื่องจากไม่ปรากฏราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2562สํานักงบประมาณวัตถุ
ประสงค์เพื่อเก็บเอกสารต่าง ๆ ของกองคลัง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560  (กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง DE ปี พ.ศ. 2562  ดังนี้
1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง  ราคา 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10
 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง DE ปี พ.ศ. 2562  ดังนี้
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 315,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ อปพร.ตําบล
สระจรเข้

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ อป
พร. หรือ อปพร.ที่ได้รับการฝึกมาแล้ว เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าบริการวัสดุที่จําเป็น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเท่าที่จํา
เป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
 2561- 2565) หน้า 201 ข้อ 2 (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ์ : 7/8/2562  10:44:32 หน้า : 13/39



ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ สนับ
สนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ตลอดจนบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ เช่น ค่าประดับตกแต่ง ค่าจัดซื้อ
วัสดุที่จําเป็น ค่าพิธีสงฆ์ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่า
เช่าหรือค่าบริการวัสดุที่จําเป็น ค่าจัดนิทรรศการ ฯลฯ เป็นต้น ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) หน้า  169 ข้อ 2 (สํานักงาน
ปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตามนโยบายแห่ง
รัฐในการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ อํานวยความสะดวกผู้สัญจรไปมาโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ตามเหมาะสม โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต้นท์ เช่าเครื่อง
ไฟฟ้า จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการตรวจหาสารเสพติด การจัดทําป้าย
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ค่าตอบแทน อปพร.และบุคคลที่เกี่ยวข้องและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
 2561 - 2565 ) หน้า 202 ข้อ 5 (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตลอด อปพร.หรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของ อบต
.โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม  2560 (สํานักงานปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ไฟวับวาบ,นํ้ายาดับ
เพลิง,สายดับเพลิง,ข้อต่อ,วาล์วดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานสํานักงาน รถนํ้าเอนกประสงค์ ศูนย์ อปพร.รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้
สํานักงานอื่น ๆ และไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (สํานักงานปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่าโดยการ
เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินการการตามภารกิจควบคุมไฟป่า พื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติร่วมกับชุมชนและหน่วยงานรัฐ ใน
การควบคุมและป้องกันไฟป่า โดยเป็นค่าจัดทําโครงการฝึกอบรม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ การจัดทําเอกสารวิชาการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝึกอบรม หรือ อปพร.ที่
ได้รับการฝึกมาแล้ว เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ตามความจําเป็น เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าบริการวัสดุที่จําเป็น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเท่าที่จํา
เป็น ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
. 2557 หรือระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565) หน้า 171 ข้อ 7 (สํานักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,949,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,030,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,030,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,477,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 5  อัตรา ดังนี้ ตําแหน่ง 1)ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ, 2)นักวิชาการศึกษา ปก./ชก 1 อัตรา.,ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน (คศ
.1/คศ.2)  3 อัตรา เป็นจํานวน ๑๒ เดือนโดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบ
ต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ ๕) ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม  2559 ,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
การศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จ
.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่  12 พฤษภาคม  2559,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 130 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครู ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
ชํานาญการ (อันดับ ค.ศ.2) จํานวน 1 อัตรา เป็นจํานวน  6 เดือน ๆ
 ละ 3,500.-บาท โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.2/ว 8 ลงวัน
ที่ 22  พฤษภาคม 2558 (กองการศึกษา ฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน  2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  เป็น
จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557  หนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการ
ศึกษาฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราฯ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน  2 อัตรา พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา  เป็นจํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  18 มิ.ย. 2558 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
การศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,893,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3)พ.ศ.2559,หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 649,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสถานที่ราชการ,ค่าจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัย,,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ,ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ์ : 7/8/2562  10:44:32 หน้า : 16/39



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา" จํานวน 539,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน อาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.สระจรเข้ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่  28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 184 ข้อ 28 (กองการศึกษาฯ)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561  (กองการศึกษาฯ)

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน การฝึกอบรม,การประชุม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงาน
จ้างทั่วไปโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพสินย์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สิ่งของ)โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 1,224,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบ
ตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด. เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบ
พิมพ์ ชอล์ก แปรงลบกระดาน ตรายาง ธงชาติ เครื่องเขียน เก้าอี้ตู้ใส่แฟ้ม
เอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานอื่น ๆ และไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการ
ศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด กระ
ดาษชําระ น้ํายาขัดห้องน้ํา น้ํายา ล้างจาน น้ํายาเช็ดกระจก ผงซัก
ฟอก ฯลฯและไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.สระจรเข้ จํานวน 3 ศูนย์ รวม 110 คน และโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จํานวน 3 แห่ง รวม 482 คน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่  28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565)  หน้า 184 ข้อ 29 (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ หมึกหรือผ้าหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์และ
อื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษาฯ)

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษาฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบ
ต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระดาษ ธงชาติแฟ้มกาว เทปติดสัน
ปก ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชีเรียกชื่อเด็ก สมุดประจําตัวเด็ก สมุดบันทึก
พัฒนาการเด็ก เครื่องเขียน เก้าอี้ ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่อง
ใช้อื่นๆ และไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ (โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 98,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานกระจก จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาตู้เอกสารชนิดบานกระจก จํานวน 1 หลัง ราคา
ตลาดทั่วไปเนื่องจากไม่ปรากฏราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2562 สํานักงบประมาณ วัตถุ
ประสงค์เพื่อเก็บเอกสารต่าง ๆ ของกองการศึกษาฯหรือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (กองการ
ศึกษา ฯ)

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาตู้เอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน จํานวน 1
 หลัง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน มาตรฐานครุภัณฑ์ พ
.ศ.2562
สํานักงบประมาณ วัตถุประสงค์เพื่อเก็บเอกสารต่าง ๆ ของกองการศึกษาฯ
หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560  (กองการศึกษา ฯ)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 87,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสาร จํานวน 87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองสาร หมู่ที่ 9  ลักษณะโครงการ  โดยทําการติดตั้งกันสาด
มุง METAL SHEET ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561 - 2565) หน้า 182 ข้อ 23 (กองการศึกษา ฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,928,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,928,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 1,928,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1 – ป.6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อ
คน จํานวน 200 วัน จํานวน 3 แห่ง รวม 482 คนโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 184 ข้อ 28 (กองการ
ศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 581,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 581,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 581,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่ารับรอง,ค่าป้าย,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าของที่
ระลึก,ค่าเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 179 ข้อ 11 (กองการศึกษาฯ) 

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสระจรเข้

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าสถานที่จัดงาน,ค่าเงินรางวัลและของรางวัล,ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ,ค่ารับรอง,ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 178 ข้อ 7 (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ์ : 7/8/2562  10:44:32 หน้า : 19/39



- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่า
อาหาร,ค่าธรรมเนียม,ค่าสมนาคุณ,ค่าของที่ระลึก,ค่าป้าย,ค่าเช่าสถานที่
ตกแต่งสถานที่,ค่าวิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเช่าบริการที่
จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 180 ข้อ 15 (กองการศึกษาฯ)

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม, ค่ารับรอง,ค่าป้าย,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าของที่ระลึก,ค่า
เอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 178 ข้อ 4 (กองการศึกษาฯ)

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน) โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 2634 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 184 ข้อ 31 (กองการศึกษาฯ)

- โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยดําเนินการ
จัดสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต
.ตามแนวทางการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้อง
ถิ่นไทย ผ่านการเล่น เช่น ค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุดําเนินการ  ค่าอุปกรณ์ที่จํา
เป็น  คู่มือ  ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ ฯลฯ เป็นต้น  โดยถือปฏิบัติตาม นส
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3679 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ,พระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 193 ข้อ 19 (กองการศึกษา ฯ)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตลอดจนเด็กและเยาชนในพื้นที่ เช่น ค่าสถานที่จัดงาน,ค่าเงินรางวัลและ
ของรางวัล,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าตอบแทนคณะกรรมการ,ค่ารับรอง,ค่า
ใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 178 ข้อ 5 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ( 3 - 5 ปี) จํานวน 124,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ค่าแบบเรียน,ค่าอุปกรณ์,ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5
ปี)สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สระจรเข้ โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2634 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 184
 ข้อ 30 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 562,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 302,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ติดต่อ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นสําหรับยาน
พาหนะ รวมทั้งการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผสมสารเคมีพ่น
หมอกควันกําจัดลูกน้ํายุงลายซึ่งเป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออก ,จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการควบคุมโรค เช่น สารเคมี,ถุงมือ,ค่าจ้าง
เหมาบริการพ่นหมอกควันหรือกําจัดพาหะนําโรคหรือเหตุรําคาญ
อื่น,ตลอดจนจัดหาหรือบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในการกําจัดพาหะ
นําโรค ตลอดจนควบคุมป้องกันโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ตามอํานาจ
หน้าที่ฯลฯ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561 - 2565) หน้า 194  ข้อ 2 (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินจัดหาวัสดุทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ควบคุมที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้า
ของ เช่น วัคซีน,เข็มฉีดยา,กระบอกฉีดยา,ป้ายกํากับ,เอกสารกํากับ,ยาคุม
กําเนิด เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 -2565) หน้า 194 ข้อ 2  (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ของ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัต
◌ิยราชนารี

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม เช่น ค่าจ้าง
เหมาค่าตอบแทน,ค่าเอกสาร,ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล,ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็น
ต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 -2565)  หน้า 194 ข้อ 2  (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ
เช่น เวชภัณฑ์ตู้ยาพร้อมวัสดุทางการแพทย์,นํ้ายาฆ่าเชื้อ,ทรายกําจัดลูก
นํ้า,นํ้าพ่นกําจัดตัวแก่ยุง, ถุงมือ ,สารเคมีสําหรับกําจัดยุงลายหรือพาหนะ
นําโรคติดต่อ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนในการดําเนิน
งานโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 13 โดย
ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) ยกเว้นระเบียบ ฯ ตามข้อสั่งการ กสถ.  (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,010,000 บาท

งบบุคลากร รวม 863,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 863,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 701,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ ตําแหน่ง 1)ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม 1 อัตราและ 2)นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา เป็นจํานวน 12 เดือนโดย
ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2559,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน ๑๒ เดือนโดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จ
.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559 ,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง พนักงานจ้างทั่ว
ไป 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฏา
คม 2557 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการ
สังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น ค่าครองชีพชั่วคราวฯ พนักงานจ้างทั่ว
ไป 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฏา
คม 2557 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
สวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ.2559,หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 15555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ,ค่า
โฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 (กองสวัสดิการ
สังคม)

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน การฝึกอบรม,การประชุม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพสินย์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สิ่งของ)โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ชอล์ก แปรงลบกระดาน ตรายาง ธง
ชาติ เครื่องเขียน เก้าอี้ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สํานัก
งานอื่น ๆ และไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การดาษ
เขียน โปสเตอร์พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ผ้าเขียน ป้าย ค่าป้ายโฆษณาต่างๆ อุปกรณ์ประกอบสําหรับ
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็นต้น และไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ หมึกหรือผ้าหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์และ
อื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27มิถุนายน 2559(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานกระจก จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาตู้เอกสารชนิดบานกระจก จํานวน 1 หลัง ราคา
ตลาดทั่วไปเนื่องจากไม่ปรากฏราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐาน มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2562 สํานักงบประมาณ วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บเอกสารต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  (กองสวัสดิการสังคม)

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาตู้เอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน จํานวน 1
 หลัง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2562
สํานักงบประมาณ วัตถุประสงค์เพื่อเก็บเอกสารต่าง ๆ ของกองสวัสดิการ
สังคม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (กองสวัสดิการสังคม)

ตู้ไม้ จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาตู้ไม้ จํานวน 1 หลัง ราคาตลาดทั่วไปเนื่องจาก
ไม่ปรากฏราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐาน มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2562 สํานักงบประมาณ วัตถุประสงค์เพื่อ
เก็บเอกสารต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560  (กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาสตามอํานาจหน้าที่ เช่น เงินสงเคราะห์เพื่อประกอบอาชีพ,ค่าถุงยัง
ชีพ,ค่าสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ,ค่าประชาสัมพันธ์,ค่าเอกสาร,ค่า
เช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน,ค่าจ้าง
เหมาบริการ, ฯลฯ เป็นต้นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 187  ข้อ 7
 (กองสวัสดิการสังคม)
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- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุตามอํานาจ
หน้าที่ เช่น ค่ารับรอง,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าประชา
สัมพันธ์,ค่าเอกสาร,ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
งาน,ค่าพิธีสงฆ์,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าของที่ระลึก ฯลฯ เป็นต้นโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 -2565) หน้า 188 ข้อ 13 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถาบันครอบครัวตําบลสระจรเข้

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการพัฒนาสตรีและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวตําบลสระจรเข้ตามอํานาจหน้าที่ เช่น ค่ร
◌ับรอง,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าประชาสัมพันธ์,ค่า
เอกสาร,ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน,ค่าพิธี
สงฆ์,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าของที่ระลึก ฯลฯ เป็นต้นโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 188 ข้อ 12 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,789,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,677,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,677,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,025,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา ,นายช่างโยธา จํานวน  2  อัตรา จํานวน 12 เดือน
โดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น(ฉบับที่ 5) ลงวันที่  2559,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มี
สิทธิ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  18 มิ.ย. 2558 (กองช่าง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559,หนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 541,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และคนงานทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตราจํานวน 12 เดือนโดยถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2554 หนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิ ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลัก
เกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่  2)  ลงวัน
ที่  18 มิ.ย. 2558 (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ,ค่า
โฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 (กองช่าง)

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน การฝึกอบรม,การประชุม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 7/8/2562  10:44:33 หน้า : 27/39



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพสินย์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สิ่งของ)โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
. เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ชอล์ก แปรงลบกระดาน ตรายาง ธง
ชาติ เครื่องเขียน เก้าอี้ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สํานัก
งานอื่น ๆ และไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ไม้อัด,เทปวัดระยะ,ตลับเทป,สาย
วัดค้อน,ตะปู,เลื่อย,ไม้ต่างๆ สีแปรง นํ้ามันทาไม้,ปูน
ซีเมนต์,ทราย,กระเบื้อง สังกะสี,ท่อนํ้า,อุปกรณ์ประปา ฯลฯ เป็นต้น เพื่อใช้
ในการซ่อมแซมและก่อสร้างสิ่งที่จําเป็นในกิจการของ อบต. หรือที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ รวมถึงกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ หมึกหรือผ้าหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์และ
อื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 2,951,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดหา เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของ กระทรวง DE ปี พ.ศ.2562  จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ8.1 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  (กองช่าง)

สแกนเนอร์สําหรับงานเอกสารทั่วไป จํานวน 3,200 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดหาเครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเอกสารทั่ว
ไป คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ กระทรวง DE ปี พ.ศ.2562  จํานวน  1
  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  (กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,942,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6) (สายบ้านดอนเซาะ 
- นานางปราณี ปะทองคํา)

จํานวน 317,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (หมู่
ที่ 6) (สายบ้านดอนเซาะ - นานางปราณี ปะทองคํา) ลักษณะ
โครงการ โดยทําการเกรดปรับแต่งรูปถนนให้ได้ระดับบดทับ
แน่น 95%  (STANDARD PROCTOR DENSITY)  แล้วจึงทําการ
เทคอนกรีต ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 175  เมตร  
STRANG = 240 kg/ตร.ม. หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 77.13 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561 - 2565) หน้า 58 ข้อ 13 (กองช่าง) 
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- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (หมู่ที่ 7) ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายล่อง 
เสริมขุนทด ถึงบ้านนายแตง  โคมขุนทด)

จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (หมู่ที่ 7) ภายในหมู่
บ้าน (สายบ้านนายล่อง เสริมขุนทด ถึงบ้านนายแดง โคมขุนทด) ลักษณะ
โครงการ โดยทําการเกรดปรับแต่งรูปถนนให้ได้ระดับบดทับ
แน่น 95%(STANDARD PROCTOR DENSITY)  แล้วจึงทําการเท
คอนกรีต ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 29.50  เมตร  
STRANG = 240 kg/ตร.ม. หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 13.27 ลบ.ม.  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) หน้า 59 ข้อ 14 (กองช่าง)

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 11) (สายจากหน้าวัด
หนองสาร ถึงบ้านนายบุญทรง)

จํานวน 319,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (หมู่
ที่ 11) (สายจากหน้าวัดหนองสาร ถึงบ้านนายบุญทรง) ลักษณะ
โครงการ โดยทําการเกรดปรับแต่งรูปถนนให้ได้ระดับบดทับ
แน่น 95%  (STANDARD PROCTOR DENSITY)  แล้วจึงทําการ
เทคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 102.15  เมตร  
STRANG = 240 kg/ตร.ม. หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 76.61 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561 - 2565) หน้า 226 ข้อ 21 (กองช่าง)

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 9) (สายจากบ้านนาย
ขุน เจิมขุนทด ถึงวัดหนองสาร)

จํานวน 211,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (หมู่
ที่ 9) (สายจากบ้านนายขุน เจิมขุนทด ถึงวัดหนองสาร) ลักษณะ
โครงการ โดยทําการเกรดปรับแต่งรูปถนนให้ได้ระดับบดทับ
แน่น 95%  (STANDARD PROCTOR DENSITY)  แล้วจึงทําการ
เทคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 68.10  เมตร  
STRANG = 240 kg/ตร.ม. หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 51.07 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561 - 2565) หน้า 223 ข้อ 14 (กองช่าง)

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 13) (สายจากศาลา
ประชาคมถึงบ้านนายสายชล สุ่มขุนทด)

จํานวน 302,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (หมู่
ที่ 13) (สายจากศาลาประชาคมถึงบ้านนายสายชล สุ่มขุนทด) ลักษณะ
โครงการ โดยทําการเกรดปรับแต่งรูปถนนให้ได้ระดับบดทับ
แน่น 95%  (STANDARD PROCTOR DENSITY)  แล้วจึงทําการ
เทคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97.28  เมตร  
STRANG = 240 kg/ตร.ม. หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 72.96 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561 - 2565) หน้า 228 ข้อ 26 (กองช่าง)
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- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (หมูที่ 9) (สายจากบ้านนาย
จรูญ  นนท์ขุนทด)

จํานวน 151,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (หมู
ที่ 9) (สายจากบ้านนายจรูญ นนท์ขุนทด)  ลักษณะโครงการ โดยทําการ
เกรดปรับแต่งรูปถนนให้ได้ระดับบดทับ
แน่น 95%  (STANDARD PROCTOR DENSITY)  แล้วจึงทําการ
เทคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 48.64 เมตร  
STRANG = 240 kg/ตร.ม. หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 36.48 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561 - 2565) หน้า 224 ข้อ 16 (กองช่าง)

ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ฯลฯ (กองช่าง) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ค.ส.ล. (หมู่ที่  3) ภายในหมู่บ้าน จํานวน 322,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. (หมู่
ที่ 3) ภายในหมู่บ้าน ลักษณะโครงการ  โดยทําการทําความสะอาดผิวที่
ชํารุดแล้วปูผิวทางพาราแอสท์ฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561 - 2565) หน้า 92 ข้อ 101  (กองช่าง)

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังปูหินคลุก (หมู่ที่ 12) (สายบ้านนาย
สมนึก ถึงบ้านนายเชื่อม)

จํานวน 282,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังปูหินคลุก (หมู่
ที่ 12) (สายบ้านนายสมนึก ถึงบ้านนายเชื่อม) ลักษณะโครงการ โดยทํา
การรื้อผิวคันทางเดิมเกรดปรับแต่งบดทับ
แน่น  95%(STANDARD PROCTOR DENSITY) แล้วจึงทําการปู
หินคลุก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 355.10  เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 274.31  ลบ.ม. เกรดปรับแต่งบดอัด
แน่น 95%(STANDARD PROCTOR DENSITY)  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561 - 2565) หน้า 106 ข้อ 141 (กองช่าง)

-ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ อัน
เป็น สมบัติของ อบต. เช่น ครุภัณฑ์  เครื่องออกกําลังกาย  ที่ทําการ อบต
. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือสาธารณะ
ประโยชน์ ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้น
ตอนการกระจายอํานาจโดยเฉพาะภารกิจที่ เป็นหน้าที่ที่ต้องดําเนินการ
และภารกิจที่หากไม่จัดทําแล้วจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนแก่
ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองช่าง) 
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ค่าบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 600,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นสมบัติของ อบต.หรือสาธารณะ
ประโยชน์ เช่น  ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ศาลาประชาคม  ศาลา
เอกนกประสงค์ สิ่งปลูกสร้างอื่นในความรับผิดชอบที่ชํารุดหรือได้รับความ
เสียหายตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้น
ตอนการกระจายอํานาจโดยเฉพาะภารกิจที่เป็นหน้าที่ที่ต้องดําเนินการ
และภารกิจที่หากไม่จัดทําแล้วจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนแก่
ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร (สายหนองปู) 
หมู่ที่ 2

จํานวน 301,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูหินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร (สายหนองปู) หมู่ที่ 2) ลักษณะโครงการ โดยทําการรื้อผิวคัน
ทางเดิมเกรดปรับแต่งบดทับ
แน่น  95%(STANDARD PROCTOR DENSITY) แล้วจึงทําการปู
หินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 470.40  เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 292.82 ลบ.ม. เกรดปรับแต่งบดอัด
แน่น 95%(STANDARD PROCTOR DENSITY)  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561 - 2565) หน้า 232 ข้อ 37 (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 300,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 100,000 บาท
ลักษณะโครงการ   
 - โดยทําการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  (โคมยาว) ดวงโคมไฟ
หลอด  LED แผงโซล่าเซลล์ติดเสาสูง ฐานฝังตอม่อขันน๊อตยึดพร้อมติด
ตั้ง จํานวน 3 ชุด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 149 ข้อ 59 (กองช่าง)  

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ค่าขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟฟ้าครัวเรือน)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุน
ทด ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าครัวเรือน)  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 149 ข้อ  60 (กองช่าง)

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ค่าขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(สายดับพร้อมโคมไฟ)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุน
ทด ค่าขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับพร้อมโคมไฟ) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 149 ข้อ 60 (กองช่าง)
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งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เช่น ค่าวัสดุ  ค่าพันธ์ไม้  ค่า
ปรับปรุงทางเดินเท้า ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงภูมิทัศน์  โต๊ะนั่ง
เล่น  เครื่องเล่น  ป้ายสัญญลักษณ์  หรือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับสวน
สาธารณะสําหรับประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1995 ลงวัน
ที่ 27 มีนาคม 2562,พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565)  หน้า 172 ข้อ 13 (กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

๑. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 
เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพและ
คุณภาพชีวิติของประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้า
เสีย เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพและ
คุณภาพชีวิติของประชาชน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุเก็บหรือขนหรือกําจัด
ขยะ,ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดหรือเก็บหรือขนขยะ,ค่าวิทยากร,ค่า
รับรอง,ค่าป้าย,ค่าเอกสาร,ค่าดําเนินตรวจสอบทดสอบคุณภาพนํ้า,ค่าวัสดุ
กําจัดบําบัดขยะหรือนํ้าเสียหรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็นในการเก็บ
ขนหรือกําจัดมลพิษที่มีต่อประชาชน ฯลฯ เป็นต้นโดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561 - 2565 )หน้า 174 ข้อ 4 (สํานักงานปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
ตําบลสระจรเข้

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพตาม
อํานาจหน้าที่ เช่น ค่ารับรอง,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าตกแต่งสถานที่,ค่า
ประชาสัมพันธ์,ค่าเอกสาร,ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าของที่ระลึก ,ค่าวัสดุในใช้การการฝึก
อบรมและพัฒนาอาชีพฯลฯ เป็นต้นโดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 155 ข้อ 10 (กองสวัสดิการ
สังคม)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาขีพ เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพตามอํานาจหน้าที่ เช่น ค่า
รับรอง,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าประชาสัมพันธ์,ค่า
เอกสาร,ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน,ค่าจ้าง
เหมาบริการ,ค่าของที่ระลึก ,ค่าวัสดุในใช้การการฝึกอบรมและพัฒนาอา
ชีพฯลฯ เป็นต้นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 153 ข้อ 4 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 427,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 427,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน เช่น ค่ารับรอง,ค่าประชาสัมพันธ์,ค่าอุปกรณ์การฝึกสอน,ค่าประชา
สัมพันธ์,ค่าเอกสาร,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ,ค่าวัสดุ
ฝึก,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าชุดนักกีฬา-เจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนฯลฯ เป็นต้นโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 - 2565) หน้า 189 ข้อ 3  (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบล
สระจรเข้

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตําบลสระจร
เข้ ประจําปี 2563 เช่น ค่ารับรอง,ค่าประชาสัมพันธ์,,ค่าเงินรางวัลและ
ของรางวัล,ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล,ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าประชาสัมพันธ์,ค่า
เอกสาร,ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน,ค่าจ้าง
เหมาบริการ,ค่าตอบแทนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ฯลฯ เป็นต้นโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 - 2565) หน้า 189 ข้อ 2 (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 97,500 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 97,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุกีฬาเพื่อสนับสนุนกลุ่ม
เยาวชนหรือประชาชนหรือหมู่บ้านชุมชนในการออกกําลังกายตามอํานาจ
หน้าที่โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 189 ข้อ 3 (กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 750,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ เช่น ค่า
รับรอง,ค่าพิธีสงฆ์,ค่าประชาสัมพันธ์,ค่าเอกสาร,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าใช้
จ่ายรัฐพิธี,ค่าวัสดุโครงการ,ค่าสถานที่,ค่าประดับตกแต่ง ,ค่าเงินรางวัล
และของรางวัล ฯลฯ เป็นต้นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561 -2565) หน้า 192  ข้อ 13 (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯหรือพระบรมวางศานวงศ์ เช่น ค่ารับรอง,ค่าพิธี
สงฆ์,ค่าประชาสัมพันธ์,ค่าเอกสาร,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าวัสดุโครงการ,ค่า
สถานที่,ค่าประดับตกแต่ง ,ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน,ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน,ฯลฯ เป็นต้นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 192 ข้อ 14
  (กองการศึกษาฯ)

-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่งเสริม/สนับสนุน/เสริมสร้างและทํานุบํารุงพระ
พุทธศาสนาตําบลสระจรเข้

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามดําเนินงานส่งเสริม/สนับสนุน/เสริมสร้างและ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตําบลสระจรเข้ เช่น ค่ารับรอง,ค่าพิธีสงฆ์,ค่า
ประชาสัมพันธ์,ค่าเอกสาร,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเงินรางวัลและของ
รางวัล,ค่าวัสดุโครงการ,ค่าสถานที่,ค่าประดับตกแต่ง ,ฯลฯ เป็นต้นโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 191  ข้อ 11 (กองการศึกษาฯ)

-ค่าใช้จ่ายในการในการดําเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทยตําบลสระจรเข้

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามการดําเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไทยตําบลสระจรเข้ เช่น ค่ารับรอง,ค่าพิธีสงฆ์,ค่าประชา
สัมพันธ์,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเงินรางวัล
และของรางวัล,ค่าวัสดุโครงการ,ค่าสถานที่,ค่าประดับตกแต่ง ,ฯลฯ เป็น
ต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 191 ข้อ  10 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบลสระจรเข้ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามการดําเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตําบลสระจรเข้ ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านจักสาน/ภูมิปัญญาด้าน
อาชีพ/ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาด้าน
เกษตรกรรม กสิกรรม/ภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมหรือภูมิปัญญาด้านท้องถิ่น
อื่น ๆ เช่น ค่ารับรอง,ค่าพิธีสงฆ์,ค่าประชาสัมพันธ์,ค่าตอบแทน
วิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเงินรางวัลและของรางวัล,ค่า
วัสดุโครงการ,ค่าสถานที่,ค่าประดับตกแต่ง ,ฯลฯ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 192 ข้อ  15 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น จอบ,เสียม,ช้อนปลูก ,วัสดุ
เพาะชํา,ปุ๋ย,สารเคมีการเกษตร,บัวรดนํ้า,อุปกรณ์ในการบํารุกรักษ์พันธ์
พืช,พันธ์สัตว์,เมล็ดพันธุ์พืช,ถังพ่นยา ฯลฯ เป็นต้น เพื่อใช้ในสิ่งที่จําเป็น
ในกิจการของ อบต. หรือที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ รวมถึงกิจการ
สาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 (สํานักงานปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ "รักษ์นํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน" จํานวน 80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน  ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและป่า การสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบล เช่น ค่า
พันธุ์
พืช ปุ๋ย วัสดุและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นอื่น ค่ารับรอง ค่าสถาน
ที่ ค่าประดับตกแต่งค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้นโดยถือ
ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )  หน้า  171 ข้อ  9  (สํานักงานปลัด)
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- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสม
เด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การรักษาส่งเสริมการอนุรักษ์
สมุนไพร เช่น ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
อื่น ค่ารับรอง ค่าสถานที่ ค่าประดับตกแต่งค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้นโดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561 2565) หน้า 170 ข้อ 3  (สํานักงานปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,502,000 บาท

งบกลาง รวม 10,502,000 บาท
งบกลาง รวม 10,502,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 113,725 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า สําหรับ
พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หนังสือ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว  81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 (สํานักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง
ศุนย์ สําหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลถือ
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือ  สถ
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  (สํานัก
งานปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,254,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ ในอัตราแบบ
ขั้นบันไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554) โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้า 216  ข้อ 6 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,987,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้
แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยผู้พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพ คนละ 800 บาท/คน/เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072
 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 217 ข้อ 7
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพ คนละ 500 บาท/คน/เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1384 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 (กอง
สวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 -2565) หน้า  216 ข้อ 5

สํารองจ่าย จํานวน 652,509 บาท
 เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เพื่อป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง  ๆ ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้า เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และ
โรคติดติดต่อ ตลอดจนแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
กรณีสิ่งสาธารณูปโภคหรือสิ่งสาธารณูปการสําหรับบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนชํารุด เสียหาย ทรุดโทรมกรณีจําเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวัน
ที่ 2 สิงหาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2561 (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(สปสช.อบต.สระจรเข้)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.สระจรเข้ (สปสช
.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านให้มี
สุขภาพดีถ้วนหน้า (อบต. ขนาดกลาง สมทบไม่น้อยกว่า 40% ของเงินที่
ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (สํานักงานปลัด) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 215 ข้อ 1
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 191,566 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.) ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 (สํานักงานปลัด)
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