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        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลโนนดินแดง 

อําเภอโนนดินแดง   จังหวัดบุรีรัมย 

        
                 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 30,760,500 บาท แยกเปน  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 7,593,850 บาท 

  
งบกลาง รวม 7,593,850 บาท 

   
งบกลาง รวม 7,593,850 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 230,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง 

ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง  
      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางท่ัวไป ประจําป 2565  ตามพระราชบัญญัติ 

เงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

      

   
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,927,560 บาท  

      

  เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแกผูสูงอายุในเขต อบต.  

ต้ังจายไว 12  เดือน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2552  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

พ.ศ. 2561-2565 หนา 87 ขอ 2 

        

 
  

 
เบ้ียยังชีพความพิการ  จํานวน  1,826,880  บาท  

       

  เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแกคนพิการในเขต อบต. 

ต้ังจายไว 12 เดือน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   

พ.ศ.2561-2565  หนา 87 ขอ 3   

       

  
  เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน  79,200  บาท  

      

  เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแกผูปวยเอดสในเขต 

อบต. ท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 87 ขอ 4 
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เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท 

 

  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปน ฉุกเฉิน หรือเรงดวน ซึ่ง 

ไมสามารถคาดการณลวงหนาได หากไมไดดําเนินการแลวจะ 

เกิดความเสียหายตอทางราชการหรือประชาชนผูไดรับความ

เดือดรอน เชน สาธารณภัยตางๆ เปนตน  ต้ังจายตามความ 

ในขอ 19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 และ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2989 

ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

      

 
 

รายจายตามขอผูกพัน       
 

  
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) จํานวน 335,210 บาท 

 

  

  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

สวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดย 

ต้ังจายในอัตรารอยละ 2 ของรายไดตามงบประมาณรายจาย

ประจําป 2565 โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินท่ี 

มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนทุกประเภท 

      

 
  

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน จํานวน 55,000 บาท 

 

  

  เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ 

ว1995  ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจงประกาศเกี่ยวกับ

หลักเกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี 

      

 
 

เงินชวยพิเศษ       
 

  
เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 15,000 บาท 

 

  

  เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ (เงินชวยคาทําศพขาราชการ)         

พนักงานสวนทองถ่ิน ท่ีประสพอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตขณะ

ปฏิบัติงาน 

      

 
  

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท 

 
  

  เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ (เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง)

พนักงานจาง ท่ีประสพอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 9,689,140 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,336,140 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท 

   
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 514,080 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก อบต. 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนตําบล ฯลฯ  พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.2557 จํานวน 3 อัตรา  โดยคํานวณต้ังจายไว 

12 เดือน  ดังนี ้

(1) คาตอบแทนรายเดือนนายก อบต.  ในอัตรา 

    เดือนละ  20,400 บาท  เปนเงิน  244,800  บาท 

(2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา  

     ในอัตราเดือนละ 11,220  บาท เปนเงิน 269,280 บาท 

      

   
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 

อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน    

ตําบล ฯลฯ พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557  

จํานวน  3  อัตรา  โดยคํานวณต้ังจายไว  12  เดือน   ดังนี้  

(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. ในอัตรา 

    เดือนละ 1,750 บาท  เปนเงิน  21,000  บาท  

(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต. ในอัตรา 

     เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 21,120 บาท 
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 คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.  ตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายองคการ 

บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน 

สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ  

พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557  

จํานวน 3 อัตรา  โดยคํานวณต้ังจายไว  12 เดือน  ดังนี ้

(1) คาตอบแทนพิเศษนายก อบต. ในอัตรา 

     เดือนละ 1,750 บาท  เปนเงิน  21,000  บาท 

(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. ในอัตรา 

     เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 อัตรา  เปนเงิน  21,120 บาท 

      

 
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ / ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 86,400 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  ตามอัตราท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ พ.ศ.2554  แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ในอัตราเดือนละ7,200 บาท 

จํานวน 1 อัตรา   โดยคํานวณต้ังจายไว   12  เดือน  
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 2,750,400 บาท 

 

  

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/

สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องคการบริหารสวนตําบล     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร

สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557   โดยคํานวณต้ังจายไว

12 เดือน   ดังนี้ 

(1) คาตอบแทนประธานสภา อบต. ในอัตรา 

     เดือนละ  11,220 บาท  เปนเงิน  134,640  บาท 

(2) คาตอบแทนรองประธานสภา อบต.  

     ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท  เปนงิน  110,160 บาท 

(3) คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ในอัตราเดือนละ 

  7,200 บาท จํานวน  28 อัตรา เปนเงิน 2,419,200 บาท 

(4) คาตอบแทนเลขานุการสภา อบต, ในอัตรา 

    เดือนละ 7,200 บาท เปนเงิน   86,400   บาท  
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 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,901,020 บาท 

 
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 2,303,760 บาท 

  

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมเงนิปรับปรุง 

เงินเดือน ต้ังจายไว 12 เดือน คํานวณจากพนักงานสวน 

ตําบล  จํานวน 6 อัตรา  ดังนี ้

(1) เงินเดือนปลัด อบต.(นักบริหารงานทองถ่ิน)  

(2) เงินเดือนรองปลัด อบต.(นักบริหารงานทองถ่ิน)  

(3) เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด อบต. 

(4) เงินเดือนนักทรพัยากรบุคคล   จํานวน  1  อัตรา 

(5) เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ    จํานวน  2  อัตรา  

- เปนไปตามหนังสือส่ังการ กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง 

ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ

บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

      

 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 84,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับนักบริหารงาน

ทองถ่ิน (ปลัด อบต.) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท   

ต้ังจายไว 12 เดือน 

- เปนไปตามประกาศ กถ. เรื่อง การกําหนดรายการ

คาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่นฯ ลงวันท่ี  

24  กรกฎาคม  2558 

      

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานทองถ่ิน   

ต้ังจายไว 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานสวนตําบล  

จํานวน  3  อัตรา  

- เปนไปตามประกาศ กถ. เรื่อง การกําหนดรายการ

คาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่นฯ ลงวันท่ี  

24 กรกฎาคม 2558  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,270,200 บาท 
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางพรอมเงินปรับปรุง

คาตอบแทนประจําป  ต้ังจายไว 12 เดือน  คํานวณจาก 

พนักงานจาง  จํานวน  8  อัตรา  ดังนี ้

(1) คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน   5  อัตรา 

(2) คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป         จํานวน   3  อัตรา 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 

 ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม

แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 75,060 บาท 
  เพื่อจายเปนเงินชวยการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  

ต้ังจายไว 12 เดือน คํานวณจากพนักงานจางจํานวน  5 อัตรา   

ดังนี ้

(1) พนักงานจางตามภารกิจ    จํานวน  2   อัตรา 

(2) พนักงานจางท่ัวไป           จํานวน  3   อัตรา 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี  มท  0809.2/ว138   ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ

บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

      



หนา :8/45 
วันที่พิมพ : 19/8/2564  15:09:18 

งบดําเนินงาน รวม 2,219,400 บาท 

 
คาตอบแทน รวม 622,000 บาท 

 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 510,000 บาท 

  

  (1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเลือกต้ัง   

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

ต้ังจายไว  500,000  บาท   เปนไปตามหนังสือส่ังการ

กระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด  ท่ี มท  0808.2 / ว 5013   

ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563   

(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิ

ความผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และ 

คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ  เปนไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0804.4 / ว 2158   

ลงวันท่ี 20 เมษายน 2559 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  ต้ังจายไว  10,000  บาท 

      

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก

พนักงานสวนทองถ่ิน ท่ีไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

      

 
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อ ของพนักงานสวนตําบล  ท่ีมีสิทธิ

เบิกคาเชาบานได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา

บานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  

ท่ีมีสิทธิเบิกได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2549 

      



หนา :9/45 
วันที่พิมพ : 19/8/2564  15:09:18 

คาใชสอย รวม 913,000 บาท 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 328,000 บาท 

  1.เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ  เชน  คา 

ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน 

คาธรรมเนียมตางๆ คาเบ้ียประกัน คาจางเหมาบริการ ฯลฯ    

ต้ังจายไว   100,000  บาท เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมาบริการพนักงานจางเหมา เพื่อ

ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย

อาคารสํานักงาน  จํานวน 2 อัตรา  ต้ังไว 12 เดือน เปนเงิน  

 228,000  บาท  เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท 
  (1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองหรือเล้ียงรบัรองของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการตอนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล  และคาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือ

คณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังตามกฎหมายหรือหนังสือส่ังการ 

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯลฯ  ต้ังจายไว  30,000  บาท   

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381  

ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

(2) เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธีตางๆ 

เชน พิธีเปดอาคารสํานักงานตางๆ การประชุมราชการ ฯลฯ 

เชน คาวัสดุอุปกรณ คาปายกจิกรรม และคาใชจายอื่นๆท่ีจําเปน

และไมขัดตอระเบียบฯ  ต้ังจายไว  30,000 บาท   

- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

 
 

 
 
 
 
 



หนา :10/45 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 
      

   

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 150,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี

ทองถ่ินหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดแก คาลงทะเบียน คาเบ้ียเล้ียง

เดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนท่ี 

ไมขัดตอระเบียบ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน วัสดุ  

ครุภัณฑ  ตลอดจนทรัพยสินอื่นๆ  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

   

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรมในการ

ปฏิบัติราชการ 

จํานวน 5,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติ

บุคลากรดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  โดย

มีคาใชจาย  ประกอบดวย  คาวัสดุ คาใบประกาศ คากรอบรูป  

และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ ฯลฯ  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
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         โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร/สมาชิกภาฯ 

         และเจาหนาท่ี อบต. 

จํานวน 10,000 บาท 

           เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการฝกอบรมคุณธรรม 

          จริยธรรมแกผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ และเจาหนาท่ี อบต. โดยมีคาใชจาย 

          ประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัด    

          ตอระเบียบ  

          - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

            และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2557  

          - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 78 ขอ 7 

      

          โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ    

          ปฏิบัติงาน 

จํานวน 100,000 บาท 

            เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา 

           ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ผูบริหาร  

           และสมาชิกสภาทองถ่ิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาสมนาคุณ  

           วิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม คาเชาท่ีพัก คาวัสดุ    

           อุปกรณตางๆ ฯลฯ  และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ  

          - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม   

            และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

          - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 39 ขอ 5 

      

         โครงการเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 200,000 บาท 

   
              เพื่อเปนคาใชจายในโครงการเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินโดย    

          มีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นตามท่ี   

          กฎหมายกําหนด  

          - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว    

          5013 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการต้ัง     

          งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ  

          ผูบริหารทองถ่ิน 

         - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 38 ขอ 3 
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คาวัสดุ รวม 352,400 บาท 

วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ เชน กระดาษ ปากกา เครื่องเขียน ฯลฯ 
      

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 22,400 บาท 
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ เชน หลอดไฟฟา สายไฟ 

สวิซไฟฟาฯลฯ 

      

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ เชน ผงซักฟอก สบู นํ้ายา 

ดับกล่ิน แปรง แกวนํ้า ไมกวาด ฯลฯ 

      

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ตามหลักการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ เชน ไขควง ประแจ 

ยางรถยนต นํ้ามันเบรก เบาะรถยนต ฟลมกรองแสง ฯลฯ 

      

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 150,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน   

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 เชน  นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันหลอล่ืน ฯลฯ 

      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล 

ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ แปนพิมพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 
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คาสาธารณูปโภค รวม 332,000 บาท 

คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของอาคารสํานักงาน อบต.  

และอาคาร สถานท่ี ท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของ อบต. 
      

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 70,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคานํ้าประปาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคาร  

และสถานท่ี ท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของ อบต. 
      

คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท 
  เพื่อเปนคาใชจายคาบริการโทรศัพทของสํานักงาน รวมถึง

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
      

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณีย คานําสงไปรษณีย คาธนาณัติ 

คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ 
      

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท 
  เพื่อเปนคาใชจายคาบริการการใชอินเทอรเน็ต รวมถึง

อินเทอรเน็ตการด และคาส่ือสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบ้ิลทีวี  

คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

      

คาเชาพื้นท่ีเว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคาเชาพื้นท่ีเวปไซตของหนวยงานและ

คาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของ 
      

งบลงทุน รวม 133,600 บาท 

 
คาครุภัณฑ รวม 133,600 บาท 

 
ครุภัณฑสํานักงาน       

  
โตะหมูบูชา จํานวน 8,400 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด  โดยมี

คุณลักษณะ  ดังนี ้

1. มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว  

2. มีฐานรองโตะหมู  

- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ        

  ชุดเครื่องเสียงหองประชุม  จํานวน  60,000  บาท 

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงหองประชุม  จํานวน  1 ชุด  

ประกอบดวย  

- ตูลําโพงติดผนังอยางนอย จํานวน 4  ใบ   

- พาวเวอรมกิเซอร  จํานวน  1  เครื่อง   

- ไมคประชุมไรสาย  จํานวน  10 ตัว   

- และอุปกรณอื่นๆท่ีเกี่ยวของและจําเปน 

                    -ฯลฯ-  

เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ จึงใหสามารถจัดซื้อไดตามราคาในทองตลาด 

      

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       

 
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV จํานวน 27,700 บาท 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV )  

แบบ Smart TV  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี ้

ระดับความละเอียดจอภาพ ไมนอยกวา 3840 x 2160 พิกเซล 

1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ  

    (Resolution) (พิกเซล)  

2) ขนาดท่ีกาํหนดเปนขนาดจอภาพข้ันต่ํา 65 นิ้ว 

3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Blacklight  

4) สามารถเช่ือมตออินเดตอรเน็ตได (Smart TV) 

5) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเช่ือมตอสัญญาณ  

   ภาพและเสียง 

6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ 

    ภาพยนต 

7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล(Digital)ในตัว  

- เปนไปตามเกณฑราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ  
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ครุภัณฑงานบานงานครัว       

  
ถังตมนํ้าไฟฟาสแตนเลส จํานวน 8,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังตมนํ้าสแตนเลส  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.ขนาดเสนผาศูนยกลาง  26 ซม. สูง 40 ซม. 

2.กําลังไฟ 2400 W. 220V. 

- เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ จึงใหสามารถจัดซื้อไดตามราคาในทองตลาด 

      

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

  
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงาน       

   ประมวลผล   จํานวน  1  เครื่อง  สําหรับงานประชุมตางๆของ    

   สํานักงาน  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

  (4 core ) จํานวน 1 หนวย  โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง 

  หนึ่งหรือดีกวา  ดังนี ้

  1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน   

  ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4MB ตองมีความเร็ว 

  สัญญาณนาิกาพื้นฐานไมนอยกวา2.3 GHz และมีหนวย 

  ประมวลผลดานกราฟฟก (Graphics Processing Unit) 

  ไมนอย  กวา 10 แกน  หรือ 

  2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม  

  ในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา 6 MB  ตองมี   

  ความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และม ี    

  เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถ  

  ในการประมวลผลสูง 

  - มีหนวยความจําหลัก  (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกวา  ขนาด 

  ไมนอยกวา 8GB 

  - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ 

  ไมนอยกวา 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 

  ไมนอยกวา 250GB  จํานวน  1 หนวย 

  - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 

   1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
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    - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  ไมนอยกวา 3 ชอง 

    - มีชองเช่ือมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง  

    - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100/1000 

      Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา1 ชอง 

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

     Bluetooth 

   - เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ 

     และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

เครื่องพิมพ Multfunction แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ

(Ink Tank Printer) 

จํานวน 7,500 บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multfunction แบบฉีดหมึก

พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner  

และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ  

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา

27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา  

15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา

1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  

-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 

- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา  

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- มีชองเช่ือมตอ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวาจํานวน 

ไมนอยกวา 1 ชอง 
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- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 

 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงาน 

 ผานเครือขายไรสาย  Wi-Fi ( IEEE 802.11b, g, n) ได 

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และCustom5   

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ 

และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 709,960 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 699,960 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 699,960 บาท 

  
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 402,720 บาท 

    

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมเงนิปรับปรุง

เงินเดือน ต้ังจายไว 12 เดือน คํานวณจากพนกังานสวนตําบล   

จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามหนังสือส่ังการ กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 

0809.2/ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซอม

แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 297,240 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางพรอมเงินปรบัปรุง

คาตอบแทนพนักงานจาง ต้ังจายไว 12 เดือน คํานวณจาก

พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามหนังสือส่ังการ กจ. , กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 

0809.2/ว138  ลงวันท่ี 30  ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอม

แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท 

 
คาตอบแทน รวม 10,000 บาท 

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 

ท่ีมีสิทธิเบิกได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2549 
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,639,540 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 1,389,540 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,389,540 บาท 

  
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,317,540 บาท 

    

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมเงนิปรับปรุง

เงินเดือนประจําป  ต้ังจายไว 12 เดือน คํานวณจากพนักงาน 

สวนตําบล  จํานวน 4 อัตรา  ดังนี ้

1. เงินเดือนนักบริหารงานคลัง    

2. เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา 

3. เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1 อัตรา 

4. เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามหนังสือส่ังการ กจ. กท. และ ก.บต. 

 ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ 

บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

      

  
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 30,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนเงินชวยการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานสวนตําบล

ท่ีมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย  คํานวณจากพนักงานสวนตําบล 

จํานวน 1 อัตรา  ต้ังจายไว 12 เดือน   

- เปนไปตามประกาศ กถ. เรื่อง การกําหนดรายการคาใชจาย

เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่นฯ ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

      

  
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

     
  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารทองถ่ิน  ต้ังจายไว 

12 เดือน คํานวณจากพนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา   
      

 
งบดําเนินงาน  รวม 250,000 บาท 

  
คาตอบแทน  รวม 90,000 บาท 

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 20,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก 

พนักงานสวนทองถ่ินท่ีไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2559 
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คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกคา

เชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน

ของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล

ท่ีมีสิทธิเบิกได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2549 

      

 
คาใชสอย รวม 90,000 บาท 

 
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และ

คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการท่ี

ไดรับแตงต้ังตามกฎหมายหรือหนังสือส่ังการของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยฯลฯ  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/

ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

      

 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

งบรายจายอื่น ๆ 
      

  

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 50,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี

ทองถ่ินหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดแก คาลงทะเบียน คาเบ้ียเล้ียง

เดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนท่ี 

ไมขัดตอระเบียบ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ.2561 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

  

  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เปนไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

 
คาวัสดุ รวม 70,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ เชน กระดาษ ปากกา 

เครื่องเขียน  แบบพิมพ ฯลฯ 

      

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล 

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  แปนพิมพ  เมนบอรด  

เมาส ฯลฯ 

 

 

      

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 355,320 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมเงนิปรับปรุง

เงินเดือน ต้ังจายไว 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา เปนไปตาม

หนังสือส่ังการ กจ. , กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 

ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ

ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 285,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 
จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อเปนคาปวยการ ชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไปเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2560  

      

   
คาใชสอย รวม 230,000 บาท 

   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

งบรายจายอื่น ๆ 
      

    
โครงการฝกอบรมจัดต้ังศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 190,000 บาท 

      

  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการฝกอบรมจัดต้ัง

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย  คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปน 

ท่ีไมขัดตอระเบียบ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  

พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 42  ขอ 1 

      

    
โครงการรณรงคสรางความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความ

ปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาล  ไดแก  สงกรานต  และเทศกาล 

วันข้ึนปใหม  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ  อุปกรณ

ตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 40 ขอ 9) 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

   
อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโนนดินแดง จํานวน 25,000 บาท 

    

  1.เพื่อเปนคาดําเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในการจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดและอุปกรณเพื่อคนหา

ผูเสพ  จํานวน  10,000  บาท  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

พ.ศ.2561-2565 หนา  76  ขอ 17 

2.เพื่อเปนคาดําเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในการรณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกตามแผน

ยุทธศาสตร  จํานวน 5,000 บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 พ.ศ.2561 - 2565  หนา  76  ขอ 16 

3.เพื่อเปนคาดําเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในการอบรมใหความรูตามแผนยุทธศาสตร   

จํานวน 10,000 บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

พ.ศ.2561-2565 หนา 76 ขอ 15 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
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แผนงานการศึกษา 

 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,289,960 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 819,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 819,960 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน   จํานวน 777,960 บาท 

       

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมเงนิปรับปรุง 

เงินเดือน ต้ังจายไว 12 เดือน คํานวณจากพนักงานสวนตําบล 

  จํานวน  2 อัตรา ดังนี ้

1.เงินเดือนนักบริหารงานการศึกษา 

2.เงินเดือนนักวิชาการศึกษา   จํานวน  1  อัตรา  

- เปนไปตามหนังสือส่ังการ กจ. กท. และ ก.อบต.   

ท่ี มท 0809.2/ว 138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558    

เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ  

บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

       

      เงินประจําตําแหนง  จํานวน  42,000  บาท 

       

   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา 

คํานวณจากพนักงานสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา   

ต้ังจายไว  12 เดือน  

- เปนไปตามประกาศ กถ. เรื่อง การกําหนดรายการคาใชจาย 

 เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่นฯ ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558  
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งบดําเนินงาน 
รวม 1,247,000 บาท 

 
คาใชสอย  รวม 414,000 บาท 

 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ        

  
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน 334,000 บาท 

  

  1. เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ เชน  คา  

ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน   

คาธรรมเนียมตางๆ คาเบ้ียประกัน คาจางเหมาบริการ ฯลฯ    

 ต้ังจายไว   10,000  บาท   

- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 

ภาครัฐ พ.ศ.2560  

2. เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานจางเหมาเพื่อ 

ปฏิบัติงาน  จํานวน  3  อัตรา  ต้ังจายไว  12  เดือน  

เปนเงิน  324,000  บาท   ดังนี ้ 

  1) ปฏิบัติงานธุรการ  จํานวน  1 อัตรา    

  2) ผูชวยครูในการจัดการเรียนการสอน  จํานวน  1  อัตรา  

  3) การดูแลรักษาความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

     จํานวน   1  อัตรา   

- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

งบรายจายอื่น ๆ 
      

  

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 30,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ี

ทองถ่ินหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดแก คาลงทะเบียน คาเบ้ียเล้ียง

เดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนท่ีไม

ขัดตอระเบียบ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
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โครงการจัดต้ังศูนยสารสนเทศการเรียนรูของชุมชน จํานวน 10,000 บาท 

  

  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการจัดต้ังศูนย

สารสนเทศการเรียนรูของชุมชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  

คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอ

ระเบียบ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-565 หนา 40 ขอ 11 

      

  
โครงการปองกันเด็กจมนํ้า จํานวน 20,000 บาท 

  

  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการปองกันเด็กจมนํ้า 

โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ ฯลฯ และ

คาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พ.ศ.2557  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 

หนา 45 ขอ 13 

      

  
โครงการฝกอบรมพัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก/บุคลาการทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

  

  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการฝกอบรมพัฒนาครู/

ผูดูแลเด็ก/บุคลาการทางการศึกษา  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ี

จําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 43 ขอ 1 

      

 
คาวัสดุ รวม 833,000 บาท 

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ เชน กระดาษ ปากกา   

เครื่องเขียน ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 763,000 บาท 

  

  1.เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ดังนี ้

  1.1 สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. จํานวน  2 ศูนย  

เปนเงิน 163,000 บาท 

  1.2 สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน  2  แหง 

เปนเงิน  600,000  บาท 

-  เปนไปตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี  28 

 พฤษภาคม 2564 และหนังสือท่ี มท 0816.2/ว 7924  

ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

พ.ศ.2561-2565 หนา 44 ขอ 7 

      

 
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท 

  
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย 

ตามงบประมาณ เชน  ลูกฟุตบอล หวงยาง ตาขาย  เน็ต ฯลฯ 
      

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ แปนพิมพ เมนบอรด เมาส ฯลฯ 

      

งบลงทุน รวม 223,000 บาท 

 
คาครุภัณฑ รวม 23,000 บาท 

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

  
เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับประมวลผล จํานวน 23,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับประมวลผล 

เพื่อใชในงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา4แกนหลัก (4core) 

 โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูงจํานวน 1หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด 

ไมนอยกวา 6MB  
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- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด 

อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี ้ 

1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบนแผงวงจรหลัก 

ท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก

ขนาดไมนอยกวา 2GB2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 

ท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไมนอยกวา 2GB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกวา มีขนาด 

ไมนอยกวา 4GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ 

ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 

ไมนอยกวา250GB จํานวน 1 หนวย  

- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดต้ังภายใน (Internal)  

หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1ชอง  

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวา  

ไมนอยกวา 3ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส  

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว  

ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 

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

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

      

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 200,000 บาท 

 
คาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง       

  
โครงการปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 200,000 บาท 

  

  เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซม ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก หรือส่ิงปลูกสรางท่ีเกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัด อบต. จํานวน 2 ศูนย  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

พ.ศ.2561-2565 หนา 43 ขอ 2 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,377,250 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 1,370,100 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,370,100 บาท 

  
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 646,680 บาท 

    

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมเงนิปรับปรุง

เงินเดือนประจําป  ต้ังจายไว 12 เดือน คํานวณจากพนักงาน

สวนตําบล (พนักงานครู)  จํานวน  2 อัตรา   

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงนิเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน

ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

      

  
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 52,860 บาท 

    

  เพื่อจายเปนเงินชวยการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง

ท่ัวไป ต้ังจายไว 12 เดือน คํานวณจากพนักงานจาง 

จํานวน  4 อัตรา 

      

  
เงินวิทยฐานะ จํานวน 176,400 บาท 

    

  เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ  

ต้ังจายไว 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานครู  จํานวน 2 อัตรา  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงนิเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน

ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

      

  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 494,160 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางพรอมเงินปรบัปรุง

คาตอบแทนพนักงานจางประจําป  ต้ังจายไว 12 เดือน 

คํานวณจากพนักงานจาง  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้ 

1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผดด.ทักษะ)  จํานวน  2  อัตรา 

2. พนักงานจางท่ัวไป (ผดด.)                จํานวน  2  อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 747,150 บาท 

  
คาใชสอย รวม 747,150 บาท 

  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

งบรายจายอื่น ๆ 
      

   
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 747,150 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย 

1. สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ของ อบต. จํานวน 2 ศูนย  เปนเงิน  450,000  บาท  

- เปนไปตามหนังสือ ท่ี  มท  0816.2/ ว7924   ลงวันท่ี   

  2 กรกฎาคม 2564  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 43 ขอ 5  

2. คาสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. จํานวน 2 ศูนย  คํานวณจากเด็ก 

105 คน  เปนเงิน   297,150   บาท    ดังนี ้

  1) จัดการเรียนการสอน(รายหัวๆละ 1,700 บาท/ป )   

  2) คาหนังสือเรียน (คนละ 200 บาท/ป)  

  3) คาอุปกรณการเรียน(คนละ 200 บาท/ป)   

  4) คาเครื่องแบบผูเรียน (คนละ 300 บาท/ป) 

  5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (คนละ 430 บาท /ป) 

- เปนไปตามหนังสือ ท่ี มท 0816.2/ว7924 ลงวันท่ี 2  

กรกฎาคม 2564   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 44  

ขอ 8 และหนา 45 ขอ 10  

      

 
งบเงินอุดหนุน รวม 1,260,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 1,260,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

   
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. จํานวน 1,260,000 บาท 

    

  เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียน 

ในสังกัด สพฐ. ท่ีต้ังอยูในเขต อบต. จํานวน 2 แหง เปนไปตาม 

หนังสือท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 44 ขอ 6 
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แผนงานสาธารณสุข  

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม 459,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน  รวม 120,000 บาท 

   
คาใชสอย  รวม 120,000 บาท 

   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

งบรายจายอื่น ๆ 
      

    
โครงการรณรงคและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 80,000 บาท 

       

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค ปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ  

 อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 47 ขอ 3 

      

    
โครงการศูนยเด็กปลอดโรค  เชน โรคมือเทาปาก จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยเด็กปลอดโรค 

เชน โรคมือเทาปาก  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ   

อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 46 ขอ 14  

      

    
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค  

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  โดยมีคาใชจายประกอบดวย   

คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอ

ระเบียบ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 50 ขอ 13  
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท 

  
คาครุภัณฑ รวม 59,000 บาท 

  
ครุภัณฑการเกษตร       

   
เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้

1) ปริมาณการฉีดพนนํ้ายาไมนอยกวา 40 ลิตร ตอช่ัวโมง 

2) ถังบรรจุนํ้ายาไมนอยกวา 6 ลิตร 

3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา 

หมายเหตุ : ใชสําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการ

เกษตร การฆาเช้ือโรค หรือ การปองกนั กําจัดแมลงซึ่งเปน

พาหะนําโรค เชน ยุง แมลง เปนตน 

- เปนไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และเปนไป

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 -2565 หนา  48  ขอ 5 

 

      

 
งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

   

อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวโครงการพระราชดําริ 

ดานสาธารณสุข 

จํานวน 280,000 บาท 

    

  เพื่ออุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข (หมูบานละ 20,000 บาท)  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 

 หนา 48 ขอ 6) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,829,480 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,533,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,533,480 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,050,240 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมเงนิปรับปรุง

เงินเดือน ต้ังจายไว 12 เดือน คํานวณจากพนักงานสวนตําบล  

จํานวน 3 อัตรา ดังนี ้  

(1) เงินเดือน ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

(2) เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน      จํานวน  1  อัตรา 

(3) เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 

- เปนไปตามหนังสือส่ังการ กจ. กท. และ ก.อบต.  

ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม

แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหาร/หัวหนาสวน

ราชการ  ต้ังจายไว 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานสวนตําบล 

จํานวน. 1 อัตรา 

- เปนไปตามประกาศ กถ. เรื่อง การกําหนดรายการคาใชจาย

เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่นฯ ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558  

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 441,240 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางพรอมเงินปรับปรุง

คาตอบแทนพนักงานจางประจําป ต้ังจายไว 12 เดือน คํานวณจาก

พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  2 อัตรา  

- เปนตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/

ว138  ลงวันท่ี 30  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ

คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน   
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  งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 100,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก

พนักงานสวนทองถ่ินท่ีไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน 

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกคาเชา

บานได 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ.2562 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 

ท่ีมีสิทธิเบิกได   

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม 

ถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 

      

   
คาใชสอย รวม 130,000 บาท 

   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

งบรายจายอื่น ๆ 
      

    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  คาลงทะเบียน  คาเบ้ียเล้ียงเดินทาง  

คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม 

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

  
โครงการสงเสริมความรักความอบอุนในครอบครัวและอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท 

  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิโครงการสงเสริมความรักความ

อบอุนในครอบครัวและอื่น ๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย   

คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 73 ขอ 5 

      

  
โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 40,000 บาท 

  

  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส โดยมีคาใชจายประกอบดวย  

 คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 52 ขอ 4 

      

  
โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 10,000 บาท 

  

  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการสนับสนุนศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ  อุปกรณ

ตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 74 ขอ 9 

      

  
โครงการอบรมอาชีพสตรีและอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท 

  

  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการในการสงเสริมอาชีพการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหกับสตรี  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย  คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนท่ี 

ไมขัดตอระเบียบ  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ.2557  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 74 ขอ 8 
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คาวัสดุ รวม 40,000 บาท 

  
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ เชน กระดาษ ปากกา   

เครื่องเขียน ฯลฯ 

      

  
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ เชน  อุปกรณบันทึก

ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แปนพิมพ 

เมนบอรด เมาส ฯลฯ 

      

 
งบลงทุน รวม 6,000 บาท 

  
คาครุภัณฑ รวม 6,000 บาท 

  
ครุภัณฑสํานักงาน       

   
ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน จํานวน 6,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 

เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

จึงใหสามารถจัดซื้อไดตามราคาในทองตลาด  

      

 
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล       

   
อุดหนุนกาชาดอําเภอโนนดินแดง จํานวน 10,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอโนนดินแดงตาม

โครงการชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัยและผูดอยโอกาส  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 54 ขอ 9 

      

   
อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย 

ในกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตาม

ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 54 ขอ 8 

      

 
 



หนา :37/45 
วันที่พิมพ : 19/8/2564  15:09:18  

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
     งานสวนสาธารณะ รวม 71,800 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
คาวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ เชน จอบ เสียม มีด สปริงเกลอร ฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 21,800 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 21,800 บาท 

   
ครุภัณฑงานบานงานครัว       

    
เครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 21,800 บาท 

      

  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอออน  จํานวน  2 เครื่อง  

เปนเงิน   10,900  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 

2) เครื่องยนตฺ  ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 

3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซ ี

4)  พรอมใบมีด 

- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก 

งบประมาณ 

      

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
      งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท 

  
 งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ       

    

โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นในการจัดทํา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อ 

รับฟงความคิดเห็นในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา แผนชุมชน 

และแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ ฯลฯ 

 และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 75 ขอ 10 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 10,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 10,000 บาท 

   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

งบรายจายอื่น ๆ 
      

    
โครงการสงเสริมการเขาวัดปฏิบัติธรรม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินโครงการ ประกอบดวย คาวัสดุ 

อุปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 77 ขอ 3 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน รวม 105,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 15,000 บาท 

      

  1.เพื่อเปนคาดําเนินงานตามโครงการงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง 

 จํานวน  10,000  บาท เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

พ.ศ.2561-2565  หนา  83  ขอ  27 

2.เพื่อเปนคาดําเนินงานตามโครงการงานอนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย (งานวันสถาปนาเมืองแปะ)  

จํานวน  5,000  บาท  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 80 ขอ 17 
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อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโนนดินแดง จํานวน 90,000 บาท 

 1. เพื่อเปนคาใชจายในโครงการงานวันระลึกอนุสาวรียเราสู  

 จํานวน  20,000  บาท  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 83 ขอ 26 

2. เพื่อเปนคาใชจายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหาวชิรเกลา

เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

"28 กรกฎาคม"  จํานวน  5,000  บาท  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 83 ขอ 29 

3. เพื่อเปนคาใชจายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาคม " จํานวน  5,000  บาท  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 80 ขอ 15 

4. เพื่อเปนคาใชจายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ีเนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา   " 3 มิถุนายน"  จํานวน  5,000  บาท   

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 83 ขอ 28 

5. เพื่อเปนคาดําเนินงานตามโครงการเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง "พิธีหวาน 

วันแม" จํานวน  20,000  บาท  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

พ.ศ.2561-2565 หนา 85 ขอ 3 

6. เพื่อเปนคาใชจายในโครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว "วันปยมหาราช"  (23 ตุลาคม)  

จํานวน 5,000 บาท  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 78 ขอ 9 

7. เพื่อเปนคาใชจายในโครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

“13  ตุลาคม”  จํานวน 5,000 บาท  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 77    ขอ 5 
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8. เพื่อเปนคาใชจายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร   

" วันชาติ และวันพอแหงชาติ "  5  ธันวาคม   จํานวน 5,000 บาท  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา  80  ขอ 19 

9. เพื่อเปนคาใชจายในโครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงการวิจัยและ 

พัฒนาขาวไทย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ " พิธีเกี่ยววันพอ" จํานวน 20,000 บาท  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 85 ขอ 9 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนิอุดหนุนขององคกร 

  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,992,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,238,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,238,700 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 985,860 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมเงนิปรับปรุง

เงินเดือน ต้ังจายไว 12 เดือน คํานวณจากพนักงานสวนตําบล  

จํานวน  3  อัตรา   ดังนี ้

(1) เงินเดือนนักบริหารงานชาง    จํานวน   1  อัตรา 

(2) เงินเดือนนายชางโยธา          จํานวน   1  อัตรา 

(3) เงินเดือนนายชางไฟฟา         จํานวน   1  อัตรา 

- เปนไปตามหนังสือส่ังการ กจ. กท. และ ก.อบต. 

ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม

แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหาร/หัวหนาสวนราชการ 

ต้ังจายไว 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานสวนตําบล  

จํานวน  1 อัตรา 

- เปนไปตามประกาศ กถ. เรื่อง การกําหนดรายการคาใชจาย

เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่นฯลงวันท่ี 24กรกฎาคม 2558  

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 210,840 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางพรอมเงินปรับปรุง

คาตอบแทนประจําป ต้ังจายไว 12 เดือน คํานวณจากพนักงาน

จางตามภารกิจ    จํานวน  1  อัตรา  

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 

 0809.2/ว138 ลงวันท่ีท่ี 30 ธันวาคม 2558   เรื่อง ซักซอม

แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
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งบดําเนินงาน รวม 754,000 บาท 

  
คาตอบแทน รวม 266,000 บาท 

  

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 
จํานวน 100,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อ

จัดจางตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

  
คาเบ้ียประชุม จํานวน 30,000 บาท 

    
  เพื่อจายเปนคาเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการ ฯ ตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
      

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก

พนักงานสวนทองถ่ินท่ีไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

      

  
คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

ท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล

ท่ีมีสิทธิเบิกได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน 

 พ.ศ.2541  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 
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คาใชสอย รวม 358,000 บาท 

  
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 208,000 บาท 

    

  1. เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ เชน คาถาย

เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน  

คาธรรมเนียมตางๆ คาเบ้ียประกัน  คาจางเหมาบริการ ฯลฯ   

ต้ังจายไว  100,000  บาท 

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมาบริการพนักงานจางเหมาเพื่อ

ปฏิบัติงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา  ต้ังจายไว  12  เดือน  

เปนเงิน  108,000  บาท   

- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

งบรายจายอื่น ๆ 
      

   

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 50,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน

หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดแก คาลงทะเบียน คาเบ้ียเล้ียงเดินทาง คา

พาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอระเบียบ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม 

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 
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คาวัสดุ รวม 130,000 บาท 

  
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

    
  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ เชน กระดาษ ปากกา เครื่องเขียน ฯลฯ 
      

  
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ เชน หลอดไฟฟา  ปล๊ักไฟ 

สวิซไฟฟา ฯลฯ 

      

  
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  ตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ เชน ไมตางๆ ตะปู  

คอน ปูนซีเมนต ฯลฯ 

      

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตามหลักการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ เชน  สี พูกัน ปาย

ประชาสัมพันธ ฯลฯ 

      

  
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณ เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล  

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แปนพิมพ เมนบอรดเมาส ฯลฯ 

      

งานกอสราง รวม 294,500 บาท 

 
งบลงทุน รวม 294,500 บาท 

  
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 294,500 บาท 

  
คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ       

   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตก หมูท่ี 14 บาน

ซับคะนิง 

จํานวน 294,500 บาท 

    

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตก 

หมูท่ี 14 บานซับคะนิง  กวาง  4 ม.  ยาว  143 ม.  หนา 0.15 ม. 

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 572 ตรม. ตามแบบท่ี อบต.กําหนด   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 58 ขอ 11 
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แผนงานการเกษตร 

 

 
งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 38,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 38,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 

งบรายจายอื่น ๆ 
      

    
โครงการบํารุงรักษาตนไมสองขางทาง จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบํารุงรักษาตนไม

สองขางทาง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ  อุปกรณ

ตางๆ  พันธุไม ปุย ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนท่ีไมขัดตอ 

ระเบียบ  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  

หนา 80 ขอ 18 

      

   
คาวัสดุ รวม 8,000 บาท 

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนสําหรับ 

รถตัดหญา ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ เชน นํ้ามันเช้ือเพลิง ฯลฯ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 


