
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ

อําเภอโพธิ์ประทับชาง   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,847,890 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,876,920 บาท
งบกลาง รวม 15,876,920 บาท

งบกลาง รวม 15,876,920 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 222,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดย
คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจาง
ที่ อบต. จายใหแกพนักงาน จางเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533, พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 , หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24  ธันวาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว 1630 ลงวัน
ที่ 22  เมษายน 2562  ตั้งจายจํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัดฯ ) 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายป คํานวณตั้ง
จาย รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป   เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2 /ว 4172 ลงวัน
ที่ 24  ธันวาคม 2561 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว 1630  ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 (สํานัก
ปลัดฯ ) 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,473,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลัก
ประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ตามที่ไดประกาศรายชื่อเป็นผูรับเบี้ย
ยังชีพ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 12 เดือน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  (สํานัก
ปลัดฯ) 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการ  หรือทุพพลภาพ ที่ไดประกาศรายชื่อเป็นผูได
รับประกาศรายชื่อ และไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยว
ของ  ตั้งจาย 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564  (สํานักปลัดฯ)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูป่วยเอดส  ตั้งจายจํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562  , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  (สํานัก
ปลัดฯ)
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เงินสํารองจาย จํานวน 220,968 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย
ตางๆ เชน ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ทั้งกอน ขณะเกิดหรือ
หลังเกิดภัย หรือกรณีจําเป็นเรงดวน เพื่อแกไข ป้องกันสาธารณ
ภัย หรือการชวยเหลือเบื้องตนดานคุณภาพชีวิตความเป็นอยู หรือ
กรณีฉุกเฉินเพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน, ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 ,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 4014 ลงวันที่  12 ธันวาคม 2561  , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4967 ลงวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (สํานักปลัดฯ /กอง
ชาง)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 382,752 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.) โดยตั้งจายอัตรา รอยละ2 ของประมาณการ
รายรับ ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนทั่ว
ไปของ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวัน
ที่ 20 เมษายน 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  (สํานักปลัดฯ) 
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)อบต
.ทุงใหญ ในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริม ดูแลสุขภาพ
ของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2563 ,ประกาศ คณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน และบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
 และ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 
 30 มิถุนายน 2564  (สํานักปลัดฯ)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ การชวยเหลือแกขา
ราชการ  พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง กรณีเสียชีวิตระหวาง
รับราชการ หรือปฏิบัติหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผู
บังคับบัญชา ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,268,320 บาท

งบบุคลากร รวม 6,615,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 20,400.-บาท/เดือน  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน  2 คนๆละ 11,220.-บาท /เดือน 
 จํานวน 12  เดือน (สํานักปลัดฯ)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจํา
ตําแหนง จํานวน 1,750.-บาท/เดือน และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ
ละ 880.-บาท /เดือน จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัดฯ)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล รวม
จํานวน 3 คนๆละ 880.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน (สํานัก
ปลัดฯ)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  (สํานัก
ปลัดฯ)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ 11,220.-บาท/เดือน,คา
ตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 9,180.-บาท/เดือน , คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล คนละ 7,200.-บาท/เดือน , คาตอบแทน
เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 7,200.-บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน (สํานักปลัดฯ) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,130,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,743,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน และรวมตลอดถึงเงินที่กําหนดใหจาย
ในลักษณะเงินเดือนตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล , รอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ,ผูอํานวยการกอง, หัวหนาสํานัก
ปลัดฯ, นักวิเคราะหนโยบาย และแผน, นักพัฒนาชุมชน , นัก
ทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการตรวจสอบภายใน ,นักจัดการงานทั่ว
ไป , เจาพนักงานธุรการ และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ ตั้ง
จาย 12 เดือน  (สํานักปลัดฯ) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 147,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน, นักพัฒนา
ชุมชน , นักวิชาการตรวจสอบภายใน , เจาพนักงานธุรการ , นัก
จัดการงานทั่วไป  และตําแหนงอื่นๆ  ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 147,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงใหแกปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล, รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ,หัวหนาสํานัก
ปลัดฯ และตําแหนงอื่นๆที่เทียบเทาระดับผูอํานวยการกอง , หัว
หนาสวน/ที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ที่กําหนด ตั้ง
จาย จํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัดฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,038,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ของสํานัก
ปลัด เชน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ,ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ,ผูชวย
พนักงานแตงสวน , ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป ,ผูชวยเจาพนักงาน
ประชาสัมพันธ และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ พนักงานจางทั่ว
ไป เชน คนงาน ,คนขับรถ ,แมบาน ฯลฯ  ตั้งจาย
จํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัดฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ ,ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ,ผู
ชวยพนักงานแตงสวน , ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป , ผูชวยเจา
พนักงานประชาสัมพันธ และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ พนักงานจางทั่ว
ไป เชน คนงาน , คนขับรถ ,แมบาน ฯลฯ  
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งบดําเนินงาน รวม 2,403,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 785,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 550,000 บาท

1. คาประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว 150,000
บาท เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) เป็นไป
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
เงินประโยชนตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 (สํานักปลัดฯ)
2. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ตั้งไว 400,000.-บาท เพื่อ
จายเป็น คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําอบต.,ผู
อํานวยการการเลือกตั้ง ระดับ อลต. คณะกรรมการตางๆที่ไดรับ
การแตงตั้งใหชวยเหลือการเลือกตั้ง นายก อบต. /หรือสมาชิก
สภา อบต. กรณีแทนตําแหนงที่ครบวาระ  หรือวางลง เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563  (สํานักปลัดฯ)  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง กรณีไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ราชการนอกเวลาราชการ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2559 (สํานักปลัดฯ) 

คาเชาบาน จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง ปลัด อบต.,รองปลัดอบต., หัวหนาสํานักปลัดฯ , นัก
พัฒนาชุมชน, นักจัดการงานทั่วไป และตําแหนงอื่นๆที่มีสิทธิเบิก
จาย  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัดฯ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงตางๆ และผูมีสิทธิเบิกจาย ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560  (สํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 953,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถยนต รถจักรยานยนต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําประกันภัยรถยนต รถจักรยานยนต รถยนต
สวนกลางอื่นๆ ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
 (สํานักปลัดฯ) 

คาจัดทําป้าย บอรดประชาสัมพันธตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําป้ายไวนิล ป้ายฟวเจอรบอรด โฟม
บอรด ป้ายไมอัด  บอรดขอมูล บอรดทําเนียบผูบริหาร อบต
./สภา อบต. และป้ายชนิดอื่นๆ ฯลฯ  เพื่อใชในการประชา
สัมพันธเพื่อทําขอมูลประจําสํานักงาน  (สํานักปลัดฯ) 

คาจางสถาบันการศึกษาหรือองคกรเอกชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางสถาบันทางการ
ศึกษา เชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยราชภัฎ หรือองคกรเอกชน เพื่อ
ทําการสํารวจ ประเมินความพึงพอใจของประชาชน เกี่ยวกับการ
บริหารงาน การพัฒนา หรืองานดานตางๆขององคการบริหารสวน
ตําบล  (สํานักปลัดฯ)

คาจางเหมาทําวารสาร เอกสารผลงาน อบต. จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางทําวารสาร เอกสารผลงานองคการบริหาร
สวนตําบล ทําเขาปกเขาเลม หรือจางทําเอกสารอื่นๆ ฯลฯ
  (สํานักปลัดฯ)
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชนการจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบล  เชน คาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานสํานัก
งาน จางเหมากําจัดปลวกมด แมลง  หญา วัชพืช งานสํารวจ งาน
ขนสง ขนยายตางๆ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน) คา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การบํารุง รักษา
หรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปาภายนอก
สถานที่ราชการ มาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา คาจางเหมาเดิน
ทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณคาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตางๆ ยกเวนคาตูสาขาคา
เครื่องโทรศัพท พวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน) (สํานัก
ปลัดฯ) 

คาใชจายในการดําเนินคดี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินคดีความตางๆ กรณีที่องคการบริหาร
สวนตําบล ฟ้องรองหนวยงานราชการ บุคคล หรือถูกฟ้องรอง คา
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาศาล 
 เชน คาทนายความ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดี
ของศาล ฯลฯ (สํานักปลัดฯ) 

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณทีวี จํานวน 6,900 บาท

- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณทีวี พรอมวัสดุ อุปกรณติด
ตั้ง เชน กลองรับสัญญาณ จานรับสัญญาณ สายสัญญาณเพื่อใชใน
การบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ เพื่อการรับชมขอมูลขาว
สาร ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)   

คาวารสาร หนังสือพิมพรายวัน เอกสารทางวิชาการตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวารสาร หนังสือพิมพรายวัน เอกสารทางวิชาการ
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล และที่อานหนังสือพิมพหมู
บานภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล  (สํานักปลัดฯ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 72,000 บาท

1. คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งไว 30,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุม
สภา อบต. สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ  การประชุมราชการทางไกล
ผานดาวเทียม การประชุมราชการในหนวยงานประจําเดือน การ
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางาน คณะ
กรรมการสภา อบต. การประชุมประชาคมหมูบาน การประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกับสวนราชการ หนวย
งานอื่นของรัฐ หรือเอกชน  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหอง
ประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ การประชุมสภาฯสมัยสามัญ
และสมัยวิสามัญเชน คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่ม ฯลฯ  (สํานัก
ปลัดฯ)
2. คาใชจายในงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ตั้งไว 22,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาจัดงาน กิจกรรมตางๆ เชน งานทําบุญ งานครบ
รอบ  คาใชจายงานรัฐพิธีตางๆ เชน  คาพานพุมดอกไม พาน
ประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับ
วางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ  (สํานักปลัดฯ)
3. คาใชจายรับรองขององคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว 10,000
 บาท  เพื่อจายเป็นคารับรอง ตอนรับคณะศึกษาดูงาน คณะนิเทศ
งาน หรือคณะกรรมการประเมินตางๆ คณะกรรมการ
อื่นๆ จากกระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ ฯลฯ เชน เพื่อจายเป็นคา
ใชจายในการรับรอง คาอาหาร อาหารวาง คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
 (สํานักปลัดฯ) 
4. คาใชจายในการประดับตกแตงอาคาร สถานที่ ตั้งไว 10,000
 บาท   เพื่อจายเป็นคาตกแตงอาคาร สถานที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ตางๆ เชน คาจางติดไฟประดับ คาผูกผาประดับ คาปรับภูมิทัศน
ตางๆ ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดงานนิทรรศการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดนิทรรศการ การจัดแสดงผล
งาน โครงการรางวัล ดีเดน ขององคการบริหารสวนตําบล เนื่องใน
งาน กิจกรรมเทศกาลตางๆ  ฯลฯ  และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 25 ขอ 9 (สํานักปลัดฯ) 

คาชดใชสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินที่ตองชดใชเพื่อทดแทนความเสียหาย ที่เกิดขึ้น
แกทรัพยสิน หรือแกบุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิด หรือการผิด
สัญญา รวมทั้งทรัพยสินที่ตองคืนใหแกผูเสียหายดวย เชน คา สิน
ไหมทดแทนเพื่อละเมิด คาสินไหมทดแทนในการไมชําระหนี้ให
ตองตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้ และหมายถึงการ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิด เพื่อใหผูเสีย
หายกลับสูฐานะเดิมเสมือนไมมีการละเมิดหรือกลับคืนใกลเคียง
ฐานะเดิมมากที่สุดเทาที่จะเป็นไปได เชน การคืนทรัพย การซอม
แซมทรัพย หรือชดใชเงินเป็นคาเสียหาย ในกรณีที่ผู
บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคลากรของ อบต
. ฯลฯ ที่ไปละเมิดตอบุคล องคกร หนวยงานอื่นๆภายนอก  ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 25 ขอ 7 (สํานักปลัดฯ)

คาใชจายโครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานวันทองถิ่นไทย ป 2565 เชน คา
ฝึกอบรมใหความรูประชาชน คาจัดนิทรรศการ คาอาหาร อาหาร
วาง คาเครื่องเสียง  คาใชจาย อื่นๆ ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับพิธีการวัน
ทองถิ่นไทย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระ ทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564  หนา 24 ขอ 3 (สํานักปลัดฯ) 
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คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทอง
ถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต
.) กําหนด ทั้งกรณีครบวาระ หรือแทนตําแหนงที่วาง โดยมีคาใช
จายประกอบดวยคาจัดสงบัตรเลือกตั้ง คาทําความสะอาดหนวย
เลือกตั้งคาพาหนะขนสงอุปกรณเลือกตั้ง และคาใชจาย อื่นๆ ที่
เกี่ยวของการเลือกตั้งฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563  และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2654 หนา 24 ขอ 1 (สํานักปลัดฯ) 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะคาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหารอบต.,พนักงาน
สวนตําบล ,พนักงานจาง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2555 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 24 ขอ 5 (สํานักปลัดฯ) 

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ ของคณะผู
บริหาร อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559  และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขปรับ
ปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนา 24 ขอ 4 (สํานักปลัดฯ) 
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการการฝึกอบรม เพื่อเสริมสรางใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง การทํางาน กฎ ระเบียบ และวิสัย
ทัศนการทํางานของคณะผูบริหาร 
 สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจางอบต. ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขปรับ
ปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนา 24 ขอ 3 (สํานักปลัดฯ) 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางฯ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน โดยมี
คาใชจาย ประกอบดวยคาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาเชาที่
พัก คาจางเหมายานพาหนะ คาวิทยากร คาของที่ระลึก คาป้าย
โครงการ คาจัดทําเอกสารและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
 พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 133 ขอ 2  (สํานัก
ปลัดฯ)  

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คณะผูบริหาร ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการฝึกอบรม  เพื่อเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม การสรางเสริมความสามัคคีในองคกร เชน คา
อาหาร เครื่องดื่ม เอกสารอบรม วัสดุอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาป้ายโครงการฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  , แผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 133 ขอ 1  (สํานักปลัดฯ) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุ และทรัพยสิน
อื่นๆ  ครุภัณฑตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  (สํานักปลัดฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเครื่องใชสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แบบพิมพ
ตางๆ หมึกธงชาติ ตรายาง สมุด กาวน้ํายาลบคําผิด กระดาษ
คารบอน ซองเทปพีวีซีแบบใส มาน / มูลี่ปรับแสง น้ําดื่ม หรือน้ํา
สะอาด  ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ไมโครโฟน ลําโพงฟวส สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายลําโพง สายไมโครโฟนหอง
ประชุม ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ   (สํานักปลัดฯ)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาขัดหอง
น้ํา ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรองแกวน้ํา 
 กระจกเงา ผาปูโตะ และอื่นๆ  ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม สี ทินเนอร ทอ
น้ํา อุปกรณทอน้ํา ทอประปา หิน ปูนซีเมนต ทราย เป็นตน ฯลฯ
 (สํานักปลัดฯ)    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะตางๆ เชนแบตเตอรี่ ยาง
นอก  ยางใน สายไมล เพลาตลับลูกปน น้ํามันเบรก อาน
จักรยาน หัวเทียน ไขควง นอต และสกรู กระจกมองขางรถ
ยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)

วันที่พิมพ : 31/7/2564  13:41:58 หนา : 14/90



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เชนน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
หลอลื่น สําหรับ ยานพาหนะขององคการบริหารสวนตําบล และ
สําหรับกิจการที่ขอรับการสนับสนุนอุปกรณเครื่องจักรกล  เครื่อง
สูบน้ํา เป็นตน ฯลฯ จากหนวยงานองคปกครองสวนทองถิ่น
อื่น หนวยงานราชการ เอกชน ในกิจการการบรรเทาความเดือด
รอนของประชาชน หรือกรณีเกิดสาธารณภัยตางๆ   (สํานัก
ปลัดฯ) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผน
ดิสก แฟลซไดรซ ตลับผงหมึกเครื่องปริ๊นเตอร โปรแกรม และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร (สํานักปลัดฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 415,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสํานักงาน อบต. หองประชุม
องคการบริหารสวนตําบล คาไฟฟ้าสาธารณะสวนที่เกินสิทธิ
ของ อบต. (สํานักปลัดฯ)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริหารโทรศัพท /คาโทรสาร ที่ใชในกิจการของ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล  (สํานักปลัดฯ)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสงไปรษณียรายป รายเดือน คาโทรเลข คา
ธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย คาบริการสื่อสารทางไปรษณีย
อื่นๆ ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ต คาบริการและคาเชาพื้นที่เว็บ
ไซต  (Webside) คาโดเมน เป็นตนฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ต คาบริการและคาเชา
พื้นที่ Webside คาโดเมน เป็นตนฯลฯ  ( สํานักปลัดฯ )
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งบลงทุน รวม 200,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้บริหาร จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เกาอี้ขนาดไมนอยกวา กวาง 64 x ลึก 69 x สูง 103 - 111
 ซม.
2. พนักพิงและที่นั่งบุฟองนํ้า หุมหนังสังเคราะห
3. ขาขึ้นรูป 5 แฉก ลอสีดําหมุนไดรอบตัว สามารถปรับโยกเอน
และล็อกการเอนได ปรับระดับความสูงของเกาอี้ได
จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  จํานวน 6 ตัวๆ ละ 4,000 บาท  (สํานักปลัดฯ) 

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เกาอี้สํานักงาน  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เกาอี้ขนาดไมนอยกวา กวาง 55 x ลึก 62 x สูง 90 - 100 ซม.
2. พนักพิงและที่นั่งบุฟองนํ้า หุมหนังสังเคราะห
3. ขาขึ้นรูป 5 แฉก ลอสีดําหมุนไดรอบตัว สามารถปรับระดับ
ความสูงของเกาอี้ได จัดหาโดยการสืบราคา จากทองตลาด เนื่อง
จากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  จัดซื้อจํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,500
 บาท  (สํานักปลัดฯ) 

วันที่พิมพ : 31/7/2564  13:41:58 หนา : 16/90



เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ราคารวม
คาติดตั้ง)  คุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากว่ํา 12000 บีทียู  
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่ําติดตั้ง  
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากกประหยัดเบอร 5   
4) ตองเป็นเครื่องปรับ อากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็น และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดี่ยวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่คาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่ํา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกสวน  ประกอบดวย
อุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัว รีโมท ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน
ยาว 4 -6 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร   
จํานวน 1 เครื่อง  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563  ,  (สํานักปลัดฯ)  

ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน  คุณลักษณะเบื้องตน 
1) มีมือจับชนิดบิด  
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  
จํานวน 1 ตู  (สํานักปลัดฯ) 

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,900 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก คุณลักษณะ 
1) มีหูลิ้นชัก 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.) 
จํานวน 1 ตู  (สํานักปลัดฯ)
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โตะคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดไมนอยกวา กวาง 60 x ยาว 100 x สูง 75 ซม.
2. จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  (สํานัก
ปลัดฯ) 

โตะเหล็ก จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1). มีขนาด 4 ฟุตครึ่ง 7 ลิ้นชัก พรอมกระจก 
2). มีขนาดไมนอยกวา กวาง 65 x ยาว 135 x สูง 75 ซม.  
3). มีลิ้นชัก จํานวน 7 ลิ้นชัก  
จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  จํานวน 1 ตัว (สํานักปลัดฯ) 

พัดลมไอน้ํา จํานวน 46,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมไอน้ํา มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดใบพัดไมนอยกวา 2 ใบ 26 นิ้ว  
2. ระยะพนหมอกไมนอยกวา 2-10 เมตร 
3. สามารถลดอุณหภูมิ ไมนอยกวา 4 องศาเซลเซียส 
4. ความเร็วรอบไมนอยกวา 1,350 รอบ / นาที 
5. ถังบรรจุน้ําไดไมนอยกวา 25 ลิตร /กําลังไฟไมนอยกวา 230
 วัตต 
จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบ
ประมาณ จํานวน 4 ตัวๆละ 11,500 บาท (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 30 ขอ 1 แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 (สํานักปลัดฯ) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว)  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณ นาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 2.9 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย /- หนวยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB / - มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 2) มี
หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย ประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2GB หรือ 3) มี
หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
ความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB /- มีหนวย
ความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB / มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย / - มีDVD-RW หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย /- มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง /- มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง/-มีแป้นพิมพ และ
เมาส / - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย  
- จัดซื้อจํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท , ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ
. 2563 , (สํานักปลัดฯ) 
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

- เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
สี ราคา 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณที่มี
ความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi -
 มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) - มีหนวยความ
จํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB - สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได - มีความละเอียดในการส
แกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi         - มีถาดป้อน
เอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถายสําเนา
เอกสารไดทั้งสีและขาวดํา - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอย
กวา 99 สําเนา - สามารถยอและขยาย
ได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต - มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อม
ตอระบบเครือขาย  (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกวา  จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  - มีถาดใส
กระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน - สามารถใชได
กับ A4, Letter, Legal และ Custom  จํานวน 1 เครื่อง , ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563  (สํานักปลัดฯ) 
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1  (28 หนา/นาที) คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้  มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพสําหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm) / - สามารถ
พิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได / - มีหนวยความ
จํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB / - มีชองเชื่อม
ตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง / - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  /- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไม
นอยกวา 250 แผน - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 
และ Custom  
จํานวน 1 เครื่อง ,ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563, (สํานักปลัดฯ) 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ มีกําลังไฟฟ้าดานนอก ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts) / – สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอย
กวา 15 นาที  
จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท , ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563
 , (สํานักปลัดฯ) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 49,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 49,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ใหกับเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับ
ชาง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถานที่กลางศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ  , ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2563 หนาที่ 45 ขอ 1 (สํานักปลัดฯ)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง (ตามโครงการ
งานพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่อง
ในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจํา ป 2565 )

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับ
ชาง ตามโครงการงานพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวัน
ฉัตรมงคล ประจํา ป 2565 ,ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 26 ขอ 10 (สํานักปลัดฯ)   

วันที่พิมพ : 31/7/2564  13:41:58 หนา : 22/90



อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง (ตามโครงการ
งานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ป 
2565 )

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับ
ชาง ตามโครงการงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกลาเจาอยูหัว ป 2565 , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 25 ขอ 6 (สํานักปลัดฯ) 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง (ตามโครงการ
งานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาิสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ ป 2565 )

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับ
ชาง ตามโครงการงานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาิสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหง
ชาติ ป 2565 , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 25 ขอ 5 (สํานักปลัดฯ) 
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง (ตามโครงการงาน
รัฐพิธี เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 
2564 )

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับ
ชาง ตามโครงการงานรัฐพิธี เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม 2564 , ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขปรับ
ปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนา 25 ขอ 7 (สํานักปลัดฯ) 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง (ตามโครงการจัด
งานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินี ป 2565)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับ
ชาง ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  ป 2565 ,ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขปรับ
ปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 25 ขอ 4 (สํานักปลัดฯ)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง ตามโครงการงานรัฐ
พิธี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 
ธันวาคม 2564 )

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับ
ชาง ตามโครงการงานรัฐพิธี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 , ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564  หนา 26 ขอ 8 (สํานักปลัดฯ) 
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง ตามโครงการงานรัฐ
พิธี วันปยมหาราช 23  ตุลาคม 2564 )

จํานวน 3,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง ตามโครงการ
งานรัฐพิธี วันปยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 , ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 26 ขอ 9 (สํานักปลัดฯ)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,291,150 บาท
งบบุคลากร รวม 1,607,650 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,607,650 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 896,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู
อํานวยการกองคลัง , นักวิชาการเงินและบัญชี , เจาพนักงานจัด
เก็บรายได , เจาพนักงานพัสดุ , เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี ฯลฯ รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้ง
จาย จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  (กอง
คลัง)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,890 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี , เจาพนักงานจัดเก็บราย
ได ,เจาพนักงานพัสดุ , เจาพนักงานการเงินและบัญชี ฯลฯ ตั้ง
จายจํานวน 12 เดือนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564  (กอง
คลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกอง
คลัง  และตําแหนงอื่นๆ ที่เทียบเทาระดับผูอํานวยการกอง , หัว
หนาสวน/ ที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564  ตั้งจาย จํานวน 12 เดือน  (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 624,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ของกองคลัง เชน ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี ,ผูชวย
เจาพนักงานพัสดุ , พนักงานจางทั่วไป คนงานทั่วไป ฯลฯ  ตั้งจาย
จํานวน 12 เดือน  (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 54,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ภารกิจ  พนักงานจางทั่วไป เชน ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี , ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ , พนักงานจางทั่วไป คนงานทั่ว
ไป  และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯรวม 12 เดือน  (กองคลัง)

เงินอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอื่นๆ ใหแก พนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มคา
ปรับวุฒิ เงินสวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ  (กองคลัง )
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งบดําเนินงาน รวม 683,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 385,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

1. คาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว
จํานวน 100,000 บาท เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําป สําหรับพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง (เงินรางวัลประจําป) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนเงิน
ประโยชนตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 
2. คาตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการสรรหา
บุคลากร คณะกรรมการอื่นๆที่ไดรับการแตงตั้ง ตั้งไว
จํานวน 200,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจาง เชน คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการ
รางกําหนดขอบเขตงาน คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุม
งาน คณะกรรมการสรรหาบุคลากร  คณะกรรมการพิจารณาคัด
เลือก หรือเลื่อนระดับ ฯลฯ  ตามประกาศหลักเกณฑที่คณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) หรือที่ องคการบริหาร
สวนตําบลทุงใหญกําหนด  (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง กรณีไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ราชการนอกเวลาราชการ   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  (กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง , นักวิชาการเงินและ
บัญชี , เจาพนักงานจัดเก็บรายได , เจาพนักงานพัสดุ , เจา
พนักงานการเงินและบัญชี , และตําแหนงอื่นๆที่มีสิทธิเบิก
จาย  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559  (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนตําบลทุกตําแหนง ที่เป็นผูมีสิทธิเบิก
จาย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560  (กอง
คลัง)

ค่าใช้สอย รวม 143,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน การจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบล จางทําหรือเหมาทํางานทั่วไป ฯลฯ  (กองคลัง) 

คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจางถายเอกสารตางๆ จํานวน
มากๆ  เชน หนังสือแจงเตือนผูคางชําระภาษี เอกสารถายสําเนา
เพื่อแจกประชาชน เอกสารความรูดานภาษี ฯลฯ  (กองคลัง)  

คาวารสาร หนังสือ และเอกสารอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือรายสัปดาห รายเดือน ราย
ป วารสาร หรือหนังสืออื่นๆ  (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ,พนักงาน
จาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 24 ขอ 5 (กองคลัง) 

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ  ในการเขาอบรม ประชุม สัมมนา
ตางๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข
เพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564  หนา 24 ขอ 4 (กองคลัง)

โครงการอบรมตามระเบียบพัสดุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการฝึกอบรม  เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวาดวยพัสดุตางๆ ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจาง ใหกับผูบริหาร อบต.  สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง บุคลากรของ อบต. เชน คา
อาหาร เครื่องดื่ม เอกสารอบรม วัสดุอุปกรณตางๆ คา
วิทยากร คาป้ายโครงการฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และแผน
พัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 24 ขอ 4 (กองคลัง) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุ และทรัพยสิน
อื่นๆ  ครุภัณฑตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  (กองคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เครื่องใชสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แบบพิมพ
ตางๆ หมึก ธงชาติ ตรายาง สมุด กาวน้ํายาลบคําผิด กระดาษ
คารบอน ซองเทปพีวีซีแบบใส  มาน/ มูลี่ปรับแสง น้ําดื่ม หรือน้ํา
สะอาด  ฯลฯ  (กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ไมโครโฟน ลําโพง ฟวส สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายลําโพง สายไมโครโฟน ปลั๊ก
ไฟฟ้า วัสดุไฟฟ้าอื่นๆ  ฯลฯ  (กองคลัง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาขัดหอง
น้ํา ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรองแกวน้ํา กระจกเงา ผาปู
โตะ และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตางๆ เชน แผน
ป้าย ป้ายไมอัด ชานออย หรือแผงปดประกาศ กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน และสี   
 ฯลฯ  (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตางๆ เชน แผนดิสก
แฟลซไดรซ ตลับผงหมึกเครื่องปริ๊นเตอร โปรแกรม และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสงไปรษณียรายเดือน รายป คา
โทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย  ในการจัดสง
เอกสาร หนังสือราชการ ฯลฯ  (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 911,200 บาท

งบบุคลากร รวม 541,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 541,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจา
หนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป ตั้งจาย จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 , พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (สํานักปลัดฯ)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 16,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงเจาหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ตําแหนงอื่นๆ ตั้งจายจํานวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือ สํานัก
งาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วัน 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (สํานักปลัดฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนงคนงานทั่วไป และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ  ตั้ง
จาย จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัดฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ภารกิจ  พนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจํานวน 12 เดือนเป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
 ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน 30  ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักปลัดฯ)

เงินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแก พนักงานสวนตําบล เชน เงิน
เพิ่มปรับวุฒิฯลฯ  ตั้งจายจํานวน 12 เดือน (สํานักปลัดฯ)

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

1. คาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว 30,000
.บาท  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น พนักงาน
จาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
2. คาตอบแทน อปพร. ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเป็นคาป่วย
การ กรณีออกปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง อบต. ในชวงเทศกาลป
ใหม  เทศกาลสงกรานต ในการบริการประชาชนพื้นที่ และ
ประชาชนตางพื้นที่ที่เดินทางผานพื้นที่ตําบลรับผิดชอบ ตามอัตรา
ที่กฎหมายกําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560  (สํานักปลัดฯ) 
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชนการจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบล การจางทําหรือเหมาทํางานทั่วไป ฯลฯ  (สํานัก
ปลัดฯ) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล อปพร. ฯลฯเชนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา
ใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 24 ขอ 5 (สํานักปลัดฯ)

คาธรรมเนียม ลงทะเบียนอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การอบรม สัมมนา งานกิจกรรมประชุมตางๆ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง สมาชิกอปพร. ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขปรับ
ปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 24 ขอ 4 (สํานักปลัดฯ)  
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โครงการขับขี่ปลอดภัยสรางวินัยจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ ขับขี่ปลอดภัยสราง
วินัยจราจร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่ม วิทยากรป้ายโครงการฯ ป้ายประชาสัมพันธและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 16 ขอ 2 (สํานักปลัดฯ)  

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมผูนําหมูบาน แกนนํา
ชุมชน ประชาชนทั่วไป เพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ของสถาบันชาติ  และสรางความสมานสามัคคีกัน เชน คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คา
เอกสาร วัสดุอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของในการจัดฝึกอบรม ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่ 122 ขอ 2 (สํานักปลัดฯ)

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของ อปพร. จนท.กูชีพกูภัย ชุด
ปฏิบัติการประจําตําบลหรือหนวยเฉพาะกิจอื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เพื่อฝึกอบรม
ประชาชนทั่วไปในการอาสามาเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  อาสากูชีพ กูภัย ใหมีความรู ทักษะในการชวย
เหลือประชาชนทั่วไปกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ เชน คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม  คาวิทยากร ป้าย วัสดุอุปกรณและ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557 , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ
. 2553, ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 123 ขอ 9 (สํานักปลัดฯ)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลทุงใหญ

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ เชน คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คา
เอกสาร วัสดุอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของในการจัดฝึกอบรม ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 , เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2563 หนาที่ 41 ขอ 1 (สํานักปลัดฯ)

โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร. จนท.กูชีพกูภัย 
ชุดปฏิบัติการประจําตําบลหรือหนวยเฉพาะกิจอื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เพื่อฝึกอบรม
ประชาชนทั่วไปในการอาสามาเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ใหมีความรู ทักษะในการชวยเหลือประชาชน
ทั่วไปกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่อง
ดื่ม  คาวิทยากร ป้าย วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นพ.ศ.2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553, ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 16 ขอ 1 (สํานักปลัดฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมวัสดุ และทรัพยสินอื่นๆ  ครุภัณฑ
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  (สํานักปลัดฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เครื่องใชสํานักงาน
ตางๆ เชนกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แบบพิมพ
ตางๆ หมึกธงชาติตรายาง สมุด กาวน้ํายาลบคําผิด กระดาษ
คารบอนซอง เทปพีวีซีแบบใส  มาน/ มูลี่ ปรับแสง น้ําดื่ม หรือน้ํา
สะอาด  ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน เชน คาป้ายโครงการ ป้ายรณรงคตางๆ ประชาสัมพันธ
ตางๆ ในชวงเทศกาลปใหมเทศกาลสงกรานต คาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ผูรวมกิจกรรมอบรม รณรงค วัสดุอุปกรณ
ตางๆที่ใชในโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ ว 694 ลงวัน
ที่ 2 เมษายน 2564  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2563 หนาที่ 42 ขอ 1 (สํานักปลัดฯ) 
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โครงการเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรม ประชุมประชาคม เพื่อให
ความรูเขาใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาติตางๆ การป้องกันภัย
อัคคีภัย วาตะภัย อุทกภัย ฯลฯ รวมทั้งคาใชจายกิจกรรมรณรงค
ตางๆ  เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม  คา
วิทยากร ป้าย วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่ 122 ขอ 1 (สํานักปลัดฯ)  

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ไมโครโฟน ลําโพงฟวส สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายลําโพง สายไมโครโฟนหอง
ประชุม ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ   (สํานักปลัดฯ)

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม สี ทินเนอร ทอ
น้ําอุปกรณทอน้ํา ทอประปา หิน ปูนซีเมนต ทราย เป็นตน ฯลฯ
 (สํานักปลัดฯ)     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะตางๆเชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก  ยางใน สายไมล เพลาตลับลูกปน น้ํามันเบรก อาน
จักรยาน หัวเทียน ไขควง นอต และสกรู กระจกมองขางรถยนต
หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
หลอลื่น สําหรับยานพาหนะขององคการบริหารสวนตําบล และ
สําหรับกิจการที่ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ เครื่องจักรกล เครื่อง
สูบน้ํา เป็นตน ฯลฯ จากหนวยงานองคปกครองสวนทองถิ่น
อื่น หนวยงานราชการ เอกชน ในกิจการการบรรเทาความเดือด
รอนของประชาชนหรือกรณีเกิดสาธารณภัยตางๆ  (สํานักปลัดฯ) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร ตางๆ เชน แผน
ป้าย ป้ายไมอัด ชานออยหรือแผงปดประกาศ กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน และสี  ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ จัดหา ชุดเครื่องแบบ อปพร. สําหรับอาสา
สมัคร อปพร.ทุงใหญ เชน เสื้อ กางเกง
รองเทา เข็มขัด หมวก เครื่องหมาย ยศ และอื่นๆ ฯลฯ ชุดดับ
เพลิงในอาคาร และชุดเครื่องแบบอื่นๆ ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับ
เพลิง และรายการวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับการดับเพลิง  ฯลฯ  (สํานัก
ปลัดฯ)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,324,360 บาท

งบบุคลากร รวม 2,652,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,652,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,348,980 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนัก
บริหารงานการศึกษา (ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ) นักวิชาการ
ศึกษา ครู รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจาย
จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ,หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (กองการศีกษาฯฯ)  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ครู ตั้งจายจํานวน 12  เดือน
เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง ใหแกนักบริหารงานการ
ศึกษา (ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ) หรือตําแหนงอื่นๆ ที่เทียบ
เทาระดับผูอํานวยการกอง ที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง เป็น
ไปตามหนังสือนักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร งานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือตามระเบียบ หรือประกาศคณะกรรม
การ กถ. ที่กําหนด  (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,078,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผู
ดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)  พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแล
เด็กทั่วไป คนงาน และ ตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ  ตั้งจาย
จํานวน 12 เดือน  (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง
ภารกิจ  พนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจํานวน12  เดือน เป็นไปตาม
หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวัน 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 493,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 188,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- คาประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ  ตั้ง
ไว 100,000บาท เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษาฯ)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/คาเชาซื้อบานใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา และ
ตําแหนงอื่นๆที่มีสิทธิเบิกจาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  (กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิเบิกจายทุกตําแหนง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560  (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

'คาจางเหมาบริการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน การจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลจางเหมาคนงานปฎิบัติงานประจําศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หรือการจางอื่นๆทั่วไป เป็นตน ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ,พนักงาน
จาง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.  2557 และแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 24 ขอ 5 (กองการศึกษาฯ)  

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง ในการเขาอบรม ประชุม สัมมนา
ตางๆ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และแผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 24 ขอ 4 (กองการศึกษาฯ) 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อเป็นการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม การสรางเสริมพัฒนาการ การกลา
แสดงออกของเด็ก  เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ
ตางๆ คาป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนา 128 ขอ 6 (กองการศึกษาฯ) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุ และทรัพยสิน
อื่นๆ  ครุภัณฑตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  (กองการศึกษาฯ) 
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เครื่องใชสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แบบพิมพ
ตางๆ หมึกธงชาติ ตรายาง สมุด กาวน้ํายาลบคําผิด กระดาษ
คารบอน ซอง เทปพีวีซีแบบใส มาน/ มูลี่ปรับแสง น้ําดื่ม หรือน้ํา
สะอาด ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ไมโครโฟน ลําโพง ฟวส สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายลําโพง สายไมโครโฟน  ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใชในสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  (กอง
การศึกษาฯ)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรงไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาขัดหอง
น้ํา ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรองแกวน้ํา 
 กระจกเงา ผาปูโตะและอื่นๆ ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม สี ทินเนอร ทอ
น้ํา อุปกรณทอน้ํา ทอประปา หิน ปูนซีเมนต ทราย เป็นตน ฯลฯ
  (กองการศึกษาฯ)    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตางๆ เชน แผน
ป้าย ป้ายไมอัด ชานออยหรือแผงปดประกาศ กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน และสี  ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตางๆ เชน แผนดิสก
แฟลซไดรซ ตลับผงหมึกเครื่องปริ๊นเตอร โปรแกรม และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา เชน กระดาน
ไวทบอรด สื่อการเรียนการสอนตางๆที่ทําดวยพลาสติก  หุน
จําลองเพื่อการศึกษา กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอร
พลาสติก) และอื่นๆ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 179,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 179,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เกาอี้สํานักงาน  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เกาอี้ขนาดไมนอยกวา กวาง 55 x ลึก 62 x สูง 90 - 100 ซม.
2. พนักพิงและที่นั่งบุฟองนํ้า หุมหนังสังเคราะห
3. ขาขึ้นรูป 5 แฉก ลอสีดําหมุนไดรอบตัว สามารถปรับระดับ
ความสูงของเกาอี้ได
จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  จํานวน 1 ตัว   
 (กองศึกษาฯ) 
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) จํานวน 32,400 บาท

-  เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง)  คุณลักษณะดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากว่ํา 24000 บีทียู  
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่ําติดตั้ง  
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ ในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากกประหยัดเบอร 5   
4) ตองเป็นเครื่องปรับ อากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดี่ยวกัน 
5) มีความหหนวงเลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่คาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่ํา 
7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกสวน  ประกอบดวย
อุปกรณดังนี้ สวิตช1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร  
จัดซื้อจํานวน 1 เครื่อง , ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม 2563,  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564  หนาที่ 30 ขอ 3
 (กองการศึกษาฯ) 

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 4 ฟุต จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 4
 ฟุต คุณลักษณะดังนี้
1) มีขนาด กวาง 1,184 xยาว 406 x สูง 874 ม.ม. หรือมากกวา
2) บานเลื่อนเป็นกระจก 2 บาน 
จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  
จํานวน 1 ตู ,  (กองการศึกษาฯ)
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ตูชั้นไมอัดชั้นวางของ 9 ชอง จํานวน 17,500 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูชั้นวางของเด็ก 9 ชอง คุณลักษณะดังนี้  
1. เป็นตูชั้นไมอัด มีชองวางของ จํานวน 3 ชั้นๆละ 3 ชอง รวม 9
 ชอง 
2. ตูมีขนาด หนากวาง 1.20 xลึก 0.38 x สูง 1.30 เมตร หรือ
มากกวา
จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  
จํานวน 7 ชุดๆละ 2,500  บาท  เป็นเงิน 17,500 บาท ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564
 หนาที่ 30 ขอ 2 (กองการศึกษาฯ)

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดไมนอยกวา กวาง 60 x ยาว 100 x สูง 75 ซม. 
จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท   (กองการ
ศึกษาฯ) 

โตะทํางาน (เหล็ก)พรอมกระจก จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 7 ลิ้นชัก พรอม
กระจก   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. ขนาดไมนอยกวา กวาง 1229 x ลึก 669 x สูง 750 ม.ม. 
2. มีลิ้นชัก จํานวน 7 ลิ้นชัก พรอมกระจก 
จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ จํานวน 1 ตัว  (กองการศึกษาฯ)   
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 19,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศนแอล อีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 55นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล คุณลักษณะ ดังนี้  1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด
ของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด
จอภาพ  (นิ้ว) 
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight   4) สามารถ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตได  (Smart TV)   5) ชองตอ HDMI ไมนอย
กวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง  6) ชอง
ตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร   7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
จัดซื้อ จํานวน 1 เครื่อง , ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564  หนาที่ 30 ขอ 5
 ( กองการศึกษาฯ) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวล
ผลสูง จํานวน 1 หนวย / - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียว
กันขนาดไมนอยกวา 4 MB /- มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB / - มีหนวยจัด
เก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มี
ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง / - มีแป้นพิมพและเมาส  / - มีจอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
จัดซื้อจํานวน 1 เครื่อง , ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563,  (กองการ
ศึกษาฯ) 
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เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน /- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู
ผลิต / – มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi  / – มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8
 ภาพ ตอนาที (ipm) / – มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ
นาที (ipm) / - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดํา-สี) ได  / - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย
กวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi / - มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ(Auto Document Feed) / – สามารถถายสําเนา
เอกสารไดทั้งสีและขาวดํา / – สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอย
กวา 99 สําเนา / - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400
 เปอรเซ็นต  / - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง / - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือ
ขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได / - มีถาดใสกระดาษ
ไดไมนอยกวา 100 แผน / - สามารถใชได
กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
จํานวน 1 เครื่อง , ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563 ,  (กองการศึกษาฯ) 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
คุณลักษณะพื้นฐาน – มีกําลังไฟฟ้าดานนอก ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts) /– สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอย
กวา 15 นาที  จํานวน 1 เครื่อง , ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ
. 2563 , (กองการศึกษาฯ) 
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ครุภัณฑสนาม

บานบอล (เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก) จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อชุดบานบอล คุณลักษณะดังนี้
1) โครงสราง มีขนาด กวาง 230 xยาว 300 x สูง 250 ซ.ม. หรือ
มากกวา
2) โครงสรางเป็นเหล็กหุมเสากันกระแทก บอกันบอล ตาขาย
ป้องกันเด็กตกหลน แผนโฟม EVA มีบันไดทางขึ้น พรอมลูกบอล
คละสี จํานวนไมนอยกวา 1,000 ลูก  
- จัดหาโดยการสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  
จัดซื้อจํานวน 1 ชุด  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) แกไขปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564  หนาที่ 30 ขอ 4 (กองการ
ศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,132,680 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,969,680 บาท

ค่าใช้สอย รวม 783,550 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
เด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการสงเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก เด็ก
ปฐมวัย เชน คาอาหาร อาหารวางเครื่องดื่ม คาวิทยากร ป้าย
โครงการฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  , ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  ลําดับที่  (กองการศึกษาฯ) 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ( อาหารกลางวัน 
ศพด.)

จํานวน 535,080 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจางเหมาประกอบอาหารกลาง
วัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล คํานวณจํานวนเด็กเล็ก 104 คนๆละ 21 บาท
จํานวน 245 วัน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(5)  , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่  21 ขอ 2 (กองการศึกษาฯ) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนานักเรียน)

จํานวน 25,370 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนานักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชนคาหนังสือ เด็กปฐมวัย 3-5 ขวบจํานวน 59 คนๆ
ละ 430 บาท เพื่อใหเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย ไดมีพัฒนาทางดาน
สติ ปัญญา อารมณ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 67(5) , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 21ขอ 7 (กอง
การศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 17,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน เด็กเล็ก เด็ก
ปฐมวัย 3-5 ขวบ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 59 คนๆ
ละ 300 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 มาตรา 67(5) , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2564  , ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564  หนาที่ 21 ขอ 6 (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 31/7/2564  13:41:58 หนา : 50/90



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนของ ศพด.)

จํานวน 176,800 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจํานวน 104 คนๆละ1,700บาท เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(5) , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 21 ขอ 3 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 11,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือเด็กเรียนสําหรับเด็กเล็ก เด็ก
ปฐมวัย 3-5 ขวบ จํานวน 59 คนๆละ 200 บาท ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลพ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 มาตรา 67(5) ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 21 ขอ 4 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน)

จํานวน 11,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ หนังสือ อุปกรณการเรียนเด็กเล็ก เด็ก
ปฐมวัย 3 - 5 ขวบ จํานวน  59 คนๆละ 200 บาท ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(5) ตามแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ
. 2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 21 ขอ 5 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 1,186,130 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,186,130 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทุง
ใหญ จํานวน 104 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน , เด็กนัก
เรียนของโรงเรียนภายในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล สังกัด  สพฐ.จํานวน 3 โรงเรียน ตั้งแตอนุบาล ถึงประถม
ศึกษา ปที่ 6 จํานวนประมาณ 797คนๆ
ละ 7.37 บาท  จํานวน  260 วัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.4 /ว 2674 ลงวัน
ที่ 9 กรกฎาคม 2562  (กองการศึกษาฯ)  

งบเงินอุดหนุน รวม 2,163,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,163,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานทุงประพาส จํานวน 79,800 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จํานวน 19 คนๆ ละ 21 บาทจํานวน  200 วัน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2564 , แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 22 ขอ 12  (กองการศึกษาฯ) 

อุดหนุนโรงเรียนบานบอป้งเกลือ จํานวน 113,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จํานวน 27 คนๆ ละ 21 บาทจํานวน  200 วัน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2564  , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 22 ขอ 11 (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนโรงเรียนบานหนองพง จํานวน 478,800 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จํานวน 114 คนๆ ละ 21 บาทจํานวน  200 วัน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2564 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 22  ขอ 9 (กองการศึกษาฯ) 

อุดหนุนโรงเรียนบานหวยคําตาล จํานวน 75,600 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จํานวน 18 คนๆ ละ 21 บาทจํานวน  200 วัน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่ 22  ขอ 13 (กองการศึกษาฯ) 

อุดหนุนโรงเรียนบานหวยนอย จํานวน 277,200 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จํานวน 66 คนๆ ละ 21 บาทจํานวน  200 วัน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2564 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 22 ขอ 10 (กองการศึกษาฯ) 

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับชาง (ทุงใหญ) จํานวน 1,138,200 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จํานวน 271 คนๆ ละ 21 บาทจํานวน  200 วัน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 22 ขอ 8 (กองการศึกษาฯ) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 534,000 บาท

งบบุคลากร รวม 460,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 460,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนัก
วิชาการสุขาภิบาล เจาพนักงานสาธารณสุข ตําแหนงอื่นๆ ตั้งจาย
จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564   (สํานัก
ปลัดฯ)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ คนงานทั่วไป  ฯลฯ  ตั้งจาย
จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (สํานัก
ปลัดฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ภารกิจ  พนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจํานวน 12  เดือน เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (สํานักปลัดฯ)

งบดําเนินงาน รวม 74,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาเงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) เป็นไป
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  (สํานักปลัดฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ,พนักงาน
จาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 แกไข เพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564  หนา 24 ขอ 5 (สํานักปลัดฯ) 

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนอบรม สัมมนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ ในการเขาอบรม ประชุม สัมมนา
ตางๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564  หนา 24 ขอ 4 (สํานักปลัดฯ) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุ และทรัพยสิน
อื่นๆ  ครุภัณฑตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  (สํานักปลัดฯ) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,370,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,285,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนักบริบาลทองถิ่น ในการดูแลดาน
อนามัยพื้นฐาน รางกาย จิตใจ อารมณและสังคมผูสูงอายุที่ป่วย
ติดเตียง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใช
จาย พ.ศ. 2562 , แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0819.2 /ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันํธ 2563 ,แนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564  (สํานักปลัดฯ)

ค่าใช้สอย รวม 937,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางสํารวจจํานวนสุนัข  แมว จํานวน 7,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการสํารวจสุนัข แมว ตัว
ละ3บาท ประมาณการจํานวน 2,600 ตัว สํารวจ 2 ครั้ง/ป ตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารยพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี  , ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท  0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10  เมษายน 2561 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3 /ว 4524 ลงวัน
ที่ 7 พฤศจิกายน 2562  ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวัน
ที่ 3 มกราคม 2563 (สํานักปลัดฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการระบบบริการทางการ
แพทยฉุกเฉิน อบต.ทุงใหญ เชน คาวัสดุ อุปกรณ ดานการ
แพทย การบริการประชาชนกรณีฉุกเฉินตองไปรักษาตัวที่โรง
พยาบาล การณรงคใหความรู คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจางบริการ
ตางๆ ฯลฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
.2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2103 ลงวัน
ที่ 8 เมษายน 2563  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 14 ลําดับ
ที่ 4 (สํานักปลัดฯ)

โครงการป้องกันระงับโรคติดตอและโรคติดตอจากสัตว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการป้องกัน ระงับโรคติดตอและโรคที่เกิด
จากสัตว  เชน คาใชจายจัดอบรมใหความรู คาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่ม เอกสาร สื่อความรู ป้าย คาวิทยากร คาน้ํายาฆา
เชื้อโรค ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
.2562 , พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2523  ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 14 ขอ 5 (สํานักปลัดฯ) 

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุม สัมมนา อบรมใหความรูแก
ประชาชนหรือ การณรงค เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาน้ํามัน คาจาง
เหมาดําเนินการฉีดพนน้ํายา  ฯลฯ  ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2563  และตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.  2561 - 2565)  หนาที่ 120 ขอ 1 (สํานักปลัดฯ)  

วันที่พิมพ : 31/7/2564  13:41:58 หนา : 57/90



โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันการระบาดการแพรเชื้อโรค
โควิด 19  เชน คาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการเตรียมสถานที่โรง
พยาบาลสนาม คาอาหาร น้ําดื่ม คาเชาหองพักรักษาตัวผูป่วยติด
เชื้อ คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่มในการอบรม  คาป้าย เอกสาร
ประชาสัมพันธ คาน้ํายาฆาเชื้อ เป็นตน ฯลฯ , ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 29 ธันวาคม 2563 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ 2120  ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 , หนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ ท 0808.2/ว 2343 ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2564 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 14 ขอ 6  (สํานักปลัดฯ) 

โครงการฝึกอบรมนักบริบาลทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมนักบริบาลทองถิ่น ใน
การดูแลผูป่วยติดเตียง ผูดอยโอกาส  เชน คาอาหาร อาหาร
วาง น้ําดื่ม คาวิทยากร คาเอกสาร วัสดุอุปกรณการอบรม คา
ป้าย และอื่น ฯลฯ , เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ,ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562  และตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 14 ขอ 7 (สํานักปลัดฯ) 
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน  2563 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท  0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 120 ขอ 4 (สํานัก
ปลัดฯ)  

โครงการรณรงค ป้องกันโรคระบาดตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงค ป้องกันโรคระบาด
ตางๆ  กิจกรรมการรณรงค ป้องกันโรคระบาดตาง ๆ  เชน คา
ป้ายรณรงค คาอาหารวาง น้ําดื่ม วัสดุ อุปกรณที่ใชในการป้องกัน
การระบาด เชน น้ํายาฆาเชื้อ , ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข
ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 14 ขอ 2 (สํานักปลัดฯ)  

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุม สัมมนา อบรมใหความรูแก
ประชาชน ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบา การสรางคานิยมในการ
ดูแลเอาใจใสสัตวเลี้ยง สุนัข แมว การณรงคตางๆ เชน คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้าย
ประชา สัมพันธ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557, ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวัน
ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไขปรับ
ปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 14 ขอ 3 (สํานักปลัดฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 328,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก  ยางใน สายไมล เพลาตลับลูกปน น้ํามันเบรก อาน
จักรยาน หัวเทียน ไขควง นอต และ สกรู 
 กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ
  (สํานักปลัดฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
หลอลื่น สําหรับรถกูชีพของคการบริหารสวนตําบล ในการบริการ
ประชาชนในพื้นที่ (สํานักปลัดฯ)  
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 208,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเวชภัณฑ ดังนี้     
    1. คาจัดซื้อวัดซีน ยาคุมกําเนิด ตั้งไว 78,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
วัคซีน ยาคุมกําเนิด และวัสดุอุปกรณอื่น ที่ใชในการป้องกันโรค
พิษสุนัข บา จํานวน 2,600 โดสๆละ 30 บาท ตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 ,หนังสือกรมสงเสริมการปก ครอง ทองถิ่น  ดวน
ที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท 0819.3/235 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม  2563 และหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวของ    
    2. คาน้ํายาฉีดพนหมอกควัน ทรายอะเบท น้ํายาเคมี ตั้ง
ไว 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน  ทรายอะเบท
 และสารกําจัดลูกน้ํายุงลาย ที่ใชในการป้องกันโรคไขเลือด
ออก ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ .ศ
. 2562  มาตรา  67(3) การป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ    
    3. คาน้ํายาเคมีฉีดพนฆาเชื้อโรคตางๆ ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อ
จัดซื้อน้ํายา หรือสารเคมีฆาเชื้อโรค หรือสารกําจัดเชื้อโรค และวัด
 ุอื่นที่ใชในการป้องกันโรคไขหวัดนก โรคฉี่หนู  และอื่นๆ ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่ม เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(3) การป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ 
    4. คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการการแพทยอื่นๆ  ตั้งไว 20,000
 บาท เพื่อจัดซื้อถังออกซิเจน น้ํายา ถุงมือ ผาปด,จมูก เวชภัณฑ
อื่นๆ ฯลฯ  เพื่อใชในกิจกรรมการป้องกันโรคตางๆ
(สํานักปลัดฯ) 

งบลงทุน รวม 85,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 85,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟ้า ชนิด
อัตโนมัติ   (Automated External Defibrillator, AED) เครื่อง
กระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดอัตโนมัติ (AED) 
1. คุณสมบัติทั่วไป 
- ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดเคลื่อนยายสะดวกน้ําหนักเบาไมเกิน
กวา 2.2 กิโลกรัม  ใชไดกับแบตเตอรี่
แบบ Lithium manganese   เป็นผลิตภัณฑภายในประเทศ  ตัว
เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติไดรับมาตรฐาน CE Mark
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
- ตัวเครื่องมีมือจับสามารถหิ้วไดสะดวก มีฝาเปดปดเครื่องและ
ชองเก็บแผน electrode ที่ฝาเปดปด / ตัวเครื่องสามารถตรวจ
สอบระบบการทํางานของตัวเครื่องไดดวยตัวเองในขณะที่เริ่มเปด
เครื่อง สามารถบอกความพรอมการใชงานได มีสัญลักษณใหเห็น
ชัดเจน  /มีสัญญาณเตือนหากเครื่องมีปัญหาหรือชํารุด / แหลง
พลังงานสามารถทํางานไดโดยแบตเตอรี่ภายในเครื่อง / แบตเตอรี่
มีอายุการใชงานอยางนอย 4 ป สามารถกระตุกหัวใจไฟฟ้าไดไม
นอยกวา 200-270 ครั้ง  / มีระบบเสียงแนะนําผูใชเป็นภาษาไทย
ในการทําการกระตุกหัวใจ และแสดงคาตางๆ ใหผูใชทราบ / มี
ระบบวิเคราะหคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ที่ควรทําการ CPR กอนการ
กระตุกหัวใจ หรือใหทําการกระตุกหัวใจไดทันที
/ เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบใชพลังงานต่ํา (Low energy) มี
พลังงานสูงสุด 150 จูลลและเป็นแบบ Quick shock ใชระยะ
เวลาระหวางหยุดการทํา CPR จนถึงการปลอยพลังงาน Shock 
ไมเกินกวา 8 วินาที / การปลอยพลังงานเป็น
แบบ BIPHASIC WAVEFORM / สามารถวัดคาความตานทานของ
ผูป่วยในชวง 25-175 ohms / สามารถใชงานไดทั้ง
ผูใหญ (Adult) จนถึงเด็กเล็ก (Infant) ที่มีน้ําหนักตัวต่ํากวา 25
 กิโลกรัม โดยสามารถใชอุปกรณที่มีอยูกับเด็กเล็กโดย
ใช Infant key เพื่อเปดการทํางาน และติด Adhesive pad ใน
ตําแหนง Anterior-posterior เพื่อปรับลดพลังงานที่เหมาะสมกับ
เด็กเล็กได
/ สามารถเลือกการใชงาน shock ไดโดยกดปุ่ม Shock เพียงปุ่ม
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เดียวหลังจากเครื่องทําการวิเคราะหผูป่วยเสร็จ
สิ้น แลว  / สามารถถายโอนขอมูลผานระบบบลูทูธ 2.0
3. อุปกรณประกอบ 
- Battery Lithium manganese จํานวน 1
 กอน  / แผน electrode พรอมสาย สําหรับผูใหญ จํานวน 1 คู 
/ คูมือการใชอยางงาย  / CARRYING CASE จํานวน 1 ชุด 
/ USER MANUAL จํานวน 1 เลม 
- เพื่อใชในการปฏิบัติงานของพนักงานกูภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ เกิด
สาธารณภัยตางๆ  จํานวน 1 เครื่อง และตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 30
 ขอ 6 (สํานักปลัดฯ)    

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตําบลทุงใหญ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการให
ความชวยเหลือดานชีวิตความเป็นอยู  หรือการใหการชวยเหลือ
ดานคุณภาพชีวิต กรณีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
ตางๆ เชน คาถุงยังชีพ คาวัสดุอุปกรณในการทํามาหากิน คาเมล็ด
พันธพืช 
 คาชดเชยความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร และการแกไข
ปัญหาความเดือดรอนประชาชนอื่นๆ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560  แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 119 ขอ 3 (สํานักปลัดฯ) 
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โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูป่วยติดเตียง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการ ผู
ดอยโอกาส ผูป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สราง
ขวัญกําลังใจ และเพื่อเป็นการใหความชวยเหลือดานชีวิตความ
เป็นอยู  หรือการใหการชวยเหลือดานสังคมสงเคราะห เชน คาชุด
ยังชีพ คาวัสดุอุปกรณในการแกไขปัญหาความเดือดรอน ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 119 ขอ 1 (สํานักปลัดฯ) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 45,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับชาง (ทุงใหญ)  (ตามโครงการ
ป้องกันการตั้งครรภในวัยรุน)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับ
ชาง (ทุงใหญ)  ตามโครงการป้องกันการตั้งครรภในวัยรุน , ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 17 ขอ 3 (สํานักปลัดฯ)

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับชาง(ทุงใหญ) (โครงการอบรมนัก
เรียนรุนใหมหางไกลยาเสพติด)

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับ
ชาง(ทุงใหญ) เพื่อดําเนินการตามโครงการอบรมนักเรียนรุนใหม
หางไกลยาเสพติด , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 17 ขอ 4 (สํานักปลัดฯ)

วันที่พิมพ : 31/7/2564  13:41:58 หนา : 64/90



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน เพื่อเป็นทุนคาใชจายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราช
บัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ทั้งนี้ใหชุมชนมีผลการ
ดําเนินงานเป็นที่ประจักษ หรือจัดตั้งกองทุนฯ มาแลวอยาง
นอย 1 ป /หรือเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูความเขาใจ
ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ใหกับผูนําหมู
บาน ชุมชน ประชาชนทั่วไป เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
. 2563 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 18 ขอ 1 (สํานักปลัดฯ)  

โครงการlสงเสริม สนับสนุน และพัมนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การ
ใหความรูดานสุขภาพแกผูสูงอายุ การสงเสริมการศึกษาดู
งาน และสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุตางๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ฯลฯ
  เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย คา
พาหนะเดินทาง คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564  หนาที่ 17 ขอ 2 (สํานักปลัดฯ)
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โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทองถิ่น
แบบบูรณาการ โดยการฝึกอบรมใหความรูแกผูนําหมู
บาน ชุมชน ประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน 
 แผนพัฒนาทองถิ่น อบต. เชน คาอาหาร อาหาร
วาง วัสดุ อุปกรณตางๆ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ  คา
วิทยากร คาจางเหมาตางๆ ที่เกี่ยวของ คาจัดประชุมประชาคมหมู
บาน ตําบล ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัด
ทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561, ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 , เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 113 ขอ 5 (สํานักปลัดฯ) 

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูล
ฝอยและการแกไขปัญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมี
พิษ และสิ่งปฏิกูลตางๆ  โดยการจัดอบรม หรือการประชาคม การ
รณรงคเพื่อขยายผลสูการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เชน คาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่ม  คาวิทยากร คาเอกสาร คาป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ รณรงค คาจางเหมาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณตางๆ
ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 17 ขอ 1  (สํานักปลัดฯ) 
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โครงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร อบต. (อบต.เคลื่อนที่) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร แบต
. ในการออกบริการประชาชน ของคณะผูบริหาร เจาหนาที่ เพื่อชี้
แจงใหความรูความเขาในเกี่ยวกับกฎหมายตางๆ  และกิจกรรมให
ความรูอื่นๆ การใหบริการรับชําระภาษีภาษี การรับเรื่องราวรอง
ทุกข  การออกประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การลง
ประชามติ ประชาพิจารณตางๆ , ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  และ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หนาที่ 113ขอ 2 (สํานักปลัดฯ)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในตามโครงการป้องกันแกไขปัญหายาเสพ
ติด ผานการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือรณรงค
เยาวชน ประชาชนทั่วไป คาใชจาย เชนคาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการฯ  คาทําแผนป้ายประชาสัมพันธ คาวิทยากร  และคาใช
จายอื่นๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557, ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว. 2726  ลงวันที่ 4  ธันวาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6 /ว. 3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 118 ขอ 38 (สํานักปลัดฯ)

โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (จปฐ.) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดอบรม ใหความรู ซักซอมการจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ. เพื่อใชเป็นฐานขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  แผนชุมชน  เชน คาอาหาร 
 อาหารวางเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ คาวิทยากร  คาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 117 ขอ 32 (สํานักปลัดฯ) 
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โครงการฝึกอบรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดอบรม ใหความรูเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการประปาหมูบาน เพื่อใหมีความยั่งยืน และสรางความเขม
แข็งของคณะกรรมการประปาหมูบาน เชน คาอาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ คาวิทยากร คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 117 ขอ 34 (สํานักปลัดฯ) 

โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสนับสนุนสงเสริมประชาชน ในการฝึก
อบรมอาชีพตางๆ เชน คาอาหาร อาหารวาง คาวิทยากรใหความ
รู คาวัสดุ อุปกรณ ที่จําเป็นใชในการอบรมอาชีพ คาป้าย
โครงการ ป้ายรณรงค  และป้ายประชาสัมพันธตางๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก อบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557, ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 117 ขอ 31 (สํานัก
ปลัดฯ) 

โครงการรณรงคการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเสริมสรางจิตสํานึกบุคลากรให
ประพฤติปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธร
รมาภิบาล รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการป้องกัน
และตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่ โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของทองถิ่น เชน คาวิทยากร คาอาหาร
วาง และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 113 ขอ 1 (สํานักปลัดฯ)  

วันที่พิมพ : 31/7/2564  13:41:59 หนา : 68/90



โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู ความเขาใจแนว
ทฤษฎีแบบพอเพียง เป็นการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชน และการสงเสริมหมูบาน ชุมชนเขาสูการเป็นหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงอยางเป็นรูปธรรม เชน คาอาหาร อาหารวาง คา
สถานที่ คาเครื่องเสียง คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธและ
คาใชจายอื่นๆ 
 ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา ที่ 19 ขอ 1 (สํานักปลัดฯ)

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนากลุมสตรี ใหมี
ความเขมแข็ง เสริมสรางความรู ความเขาใจ แนวคิดในการมีสวน
รวมพัฒนาทองถิ่น และการรวมกลุมพรอมทั้งศึกษาดูงานนอก
สถานที่  เชน คาอาหาร  อาหารวาง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ คา
วิทยากร  คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.  2552 มาตรา 67(6) , ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 , ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 119 ขอ 2 (สํานักปลัดฯ) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลทุงใหญ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เพื่อ
การสงเสริมใหเยาวชน ประชาชนหันมาเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ หาง
ไกลยาเสพติด มีคาใชจาย เชน คาอาหาร น้ําแข็ง น้ําดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณกีฬา ชุดกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนกรรมการ คาป้าย
โครงการ  คาเครื่องเสียง คาถวยรางวัล เงินรางวัล คาจัดเตรียม
สถานที่สนามแขงขัน คาใชจายในพิธีเปดงานแขงขันกีฬา และคา
ใชจายที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 132 ขอ 18 (กองการศึกษาฯ)

โครงการแขงขันเรือขนาดเจ็ดฝพายบานบอป้งเกลือ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดแขงขันเรือขนาด 7 ฝพาย บาน
บอป้งเกลือ ป 2565  เชน  คาอาหาร น้ําแข็งและน้ําดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง/คาตอบแทนกรรมการ คาป้าย
โครงการ  คาเครื่องเสียง คาถวยรางวัล เงินรางวัล คาจัดเตรียม
สถานที่สนามแขงขัน คาใชจายในพิธีเปดงาน และคาใชจายที่จํา
เป็นอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 23 ขอ 1 ( กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ระหวาง อบต., เทศบาล หรือหนวยงานราชการที่รวมเป็นเจาภาพ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีหนังสือเชิญเขารวมการแขงขัน
กีฬา ฯลฯ เชน คาอาหาร  คาชุดกีฬา คาจางเหมารถยนต รับ – 
สง  นักกีฬา คาเบี้ยเลี้ยงหัวหนาทีมผูฝึกสอน และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 132 
 ขอ 17 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาสําหรับประชาชนตําบลทุงใหญ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดแขงขันกีฬาเนื่องในโอกาส
ตางๆ เชน วันตอตานยาเสพติดโลก วัน
ที่ 26 มิถุนายน  2565 ชวงเทศกลาลวันสําคัญ วันหยุด
ราชการ เพื่อเป็นการสงเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ไดมี
สวนรวมในกิจกรรมเลนกีฬา เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนาที่ 132 ขอ 19 (กองการศึกษาฯ) 

โครงการสงเสริมพัฒนาการดานกีฬาเด็ก เยาวชน ตําบลทุงใหญ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมสอนทักษะดานกีฬา
ตางๆ ใหกับเด็กเยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะการเลนกีฬาใหดีขึ้น สง
เสริมการเลนกีฬา เชน คาอาหาร  คาเบี้ยเลี้ยง/คาตอบแทนคณะผู
ฝึกสอน คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาจัดสถานที่  คาสถานที่และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ
. 2552 มาตรา 67(6) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 23 ขอ 2 ( กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 123,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 93,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 93,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต เพื่อเป็นการ
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีสืบเนื่องตอไปมีคาใชจาย เชน คาใช
จายพิธีทางศาสนาคาใชจายกิจกรรมผูสูงอายุ คาของรางวัล คา
อาหาร คาน้ําดื่ม คาป้ายโครงการ คาจัดสถานที่ คาใชจาย
กิจกรรมผูสูงอายุ การรดน้ําดําหัว ขอพร  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา67(8) ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 23 ขอ 3 (กองการศึกษาฯ ) 

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาเสือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการรวมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา
เสือ ป 2565 เชน  คาป้ายไวนิล ป้ายชื่อ คําขวัญ คาจางเหมา
ตกแตงประดับรถ และคาใชจายอื่นๆ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา67(8) , ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2559 , ตามแผน
พัฒนา 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 131 ขอ 10 (กองการ
ศึกษาฯ ) 

โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการรวมงานรัฐพิธี หรือการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2565  เชน  คาป้ายไว
นิล คาพระบรมฉายาลักษณ คาใชจายอื่นๆ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  ,แผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561  - 2565)  หนาที่ 131 ขอ  9  (กองการศึกษาฯ ) 
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โครงการสงเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายเนื่องในประเพณีวันเขาพรรษา เพื่อเป็นการ
อนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของไทย เชน คาจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณตางๆ ในการหลอเทียนพรรษา โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการหลอเทียนพรรษา คาเครื่องสังฆภัณฑถวายพระ
สงฆ และที่จําเป็นอื่นๆ  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(8) , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวย การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ แขงขันกีฬา
และการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 131 ขอ 14 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมการเรียนรูถึง
วัฒนธรรม ประเพณีตางๆ ใหกับเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย ไดเรียนรู
และตระหนักถึงวันสําคัญดังกลาว คาใชจายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีตางๆ เชน คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆ เพื่อการศึกษา
เรียนรู และฝึกทํา และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา  67(8) , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการ แขงขันกีฬาและการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  , ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 23 ขอ 5 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัด
ตั้งศูนยสืบสานวัฒนธรรมพื้นบาน การสงเสริมกิจกรรมผุสูงอายุใน
การอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อใหคงอยูสืบตอไป เชน คา
อาหาร  อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ  คาพาหนะในการศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยน
การดําเนินงานวัฒนธรรมพื้นบาน และอื่นๆ ฯลฯเป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
. 2562 มาตรา 67(8) , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561 -2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 23 ขอ 4 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เชน คา
ใชจายตกแตงสถานที่ คาถวยรางวัล  คาจัดมหรสพที่เป็นการสง
เสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ  ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 มาตรา 67(8) , ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  , ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 131 ขอ 13 (กองการ
ศึกษาฯ ) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลไผรอบ (โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงาน
นมัสการหลวงพอเพชร )

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายเงินอุดหนุนใหกับ เทศบาลตําบลไผรอบ ตาม
โครงการจัดริ้วขบวนถายดอกบัว งานนมัสการหลวงพอ
เพชร ประจําป 2565  , ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(8) , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 , ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 132 ขอ 15 (กองการศึกษาฯ)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร (โครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวเชิงบูรณาการฯ)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายอุดหนุน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 ตามโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ กิจกรรมงาน
ประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว ประจําป 2565  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7
) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(8)  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 130 ขอ 5
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,337,460 บาท

งบบุคลากร รวม 1,845,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,845,460 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 961,260 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน และรวมตลอดถึงเงินที่กําหนดใหจาย
ในลักษณะเงินเดือนตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง นายชาง
โยธา (อาวุโส) 
 นายชางโยธา และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจาย 12 เดือน เป็นไป
ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564   (กอง
ชาง) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง นายชางโยธา และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือ  สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหรือ กรณีมีการแกไขกฎ ระเบียบหรือ
ประกาศเกี่ยวกับเงินเดือนขาราชการ ฯลฯ ตั้งจาย
จํานวน 12 เดือน (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกอง
ชาง และตําแหนงอื่นๆ ที่เทียบเทาระดับผูอํานวยการกอง  / ที่มี
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  เป็นไปตามหนังสือนักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหาร งานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  หรือตามระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการ กถ. ที่
กําหนด  ตั้งจาย จํานวน 12 เดือน (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 772,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ของกองชาง เชน ผู
ชวยเจาหนาที่ธุรการ , ผูชวยชางโยธา , ผูชวยนายชาง
ไฟฟ้า , พนักงานขับรถขุด (ทักษะ) , พนักงานจางทั่วไป เชน คน
งาน และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจํานวน 12 เดือน  (กองชาง) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ภารกิจ เชน ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ , ผูชวยชางโยธา , ผู
ชวยนายชางไฟฟ้า , พนักงานขับรถขุด (ทักษะ) , พนักงานจางทั่ว
ไป เชน คนงาน  รวม 12 เดือน  (กองชาง) 

งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
เงินประโยชนตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นขององคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง กรณีไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ราชการนอกเวลาราชการ เป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2559   (กองชาง) 
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง , นายชางโยธา (อาวุโส) ,นายชาง
โยธา และ ตําแหนงอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกจาย  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิเบิกจายทุกตําแหนง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560  (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 167,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางจัดทําป้าย บอรดประชาสัมพันธตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําป้ายไวนิล ป้ายฟวเจอรบอรด โฟม
บอรด ป้ายไมอัด  บอรดขอมูล บอรดทําเนียบ บุคลากร และป้าย
ชนิดอื่นๆ ฯลฯ  เพื่อใชในการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารเกี่ยว
กับโยธา ผังเมือง ฯลฯ  (กองชาง) 

คาจางเหมาบริการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชนการจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบล เชน คาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานสํานัก
งาน จางเหมาแรงงานอื่นๆ คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การบํารุง รักษา
หรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ  เป็นตนฯลฯ (กองชาง) 
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คาจางออกแบบ รับรองแบบ จํานวน 69,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางวิศวกรออกแบบ 
 รับรองแบบ ประมาณการ และแบบรูปรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โครงการกอสรางของ อบต. ที่เป็นลักษณะโครงสรางอาคาร เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 , กฎกระทรวง  กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงาน
จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560  (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
 คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล ,พนักงานจาง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  , แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 24 ขอ 5
 (กองชาง) 

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนอบรม สัมมนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ใน
การอบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  ฯลฯ
 ,เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
 พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  ,และแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 24 ขอ 4 (กองชาง) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุ และทรัพยสิน
อื่นๆ ครุภัณฑตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  (กองชาง) 
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
 เครื่องใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ 
 แฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แบบพิมพตางๆ หมึก ธงชาติ ตรา
ยาง สมุด กาวน้ํายาลบคําผิด กระดาษคารบอน ซอง 
 เทปพีวีซีแบบใส  มาน/ มูลี่ปรับแสง  น้ําดื่ม หรือน้ําสะอาด  ฯลฯ
  (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ไมโครโฟน ลําโพงฟวส สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนดิสก
แฟลซไดรซ ตลับผงหมึกเครื่องปริ๊นเตอร โปรแกรม และอื่นๆที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย /- หนวยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา6 MB /- มีหนวยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB /-
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย /- มีจอภาพที่รองรับความละเอียด
ไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12
 นิ้ว /- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง  
- จัดซื้อจํานวน 1 เครื่อง , ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563 , ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  ขอ (กองชาง) 

งานก่อสร้าง รวม 4,768,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

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

- คาซอมแซมบารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ และคาแรงงาน ซอม
บํารุงเครื่องจักรกล ทรัพยสินอื่นๆ ของ อบต.  (กองชาง)  
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไมตางๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง สิ่ว ขวาน สวาน เล
 ื่อย กบไสไม เหล็กเสน เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ฯลฯ  (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตางๆ  เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน นามันเบรค 
 อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถ
ยนต หมอนารถยนต กันชนรถยนต  เบาะรถยนต ฟลมกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง  กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน  คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
 (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่นตางๆ สําหรับ
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ของ อบต. และจากหนวยงานที่รวมมือ
กับ อบต. , เชนเครื่องจักรกลจาก อบจ. ตามโครงการความรวม
มือ บันทึกขอตกลง ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
กัน หรือหนวยงานอื่นๆ เชน การปรับเกรดถนนลูกรัง การขุดลอก
คลอง การสูบน้ําฯลฯ (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 4,408,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,601,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถกระเชาไฟฟ้า ชนิด 4 ลอ จํานวน 1,600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อรถกระเชาไฟฟ้า ชนิด 4 ลอ ยกสูงไม
นอยกวา 12 เมตร เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา 100 แรง
มา พรอมอุปกรณครบชุด รายละเอียด คุณลักษณะอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางพัสดุ กรรมการจัดทํารางขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กําหนดราย
ละเอียดคุณลักษณะกอนดําเนินการจัดหา (จัดหาทั่วไป)  ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 31 ขอ 8 (กองชาง)  

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 1,000 บาท

- จัดซื้อเทปวัดระยะ สายเทปประกอบดวยใย
แกว ถึง 24 เสน หรือเทียบเทา มีความทนทาน ไมยืดงาย พรอม
เคลือบดวยสารพิเศษ ชวยยืดอายุความคมชัดของสเกล ทน
ทาน ใชงานไดนาน วัดระยะทางไดไมนอยกวา 50 เมตร  (จัดหา
ทั่วไปตามทองตลาด) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561- 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 31 ขอ 7 (กองชาง) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,807,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานทุงใหญ สาย
หมู 1 ถึง หมู 19

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 792 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล
ทางขางละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม
นอยกวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลน อบต.ทุงใหญ ) , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หนา 135 ขอ 2 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานหวยน้ําซึม 
สายกลุมบานนางยุพิน

จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 216 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหลทาง
ขางละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม
นอยกวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลน อบต.ทุงใหญ ) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนา 6 ขอ 5 (กอง
ชาง)   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานหวยน้ําซึม 
สายบานหวยน้ําซึม - บานหวยนอย

จํานวน 293,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 660 ตารางเมตร  ลงลูกรัง
ไหลทางขางละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลน อบต.ทุงใหญ ) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2563 หนา 16 ขอ 29  (กองชาง) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานเนินสะอาด  
สายบานนายอรุณ

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตทั้งหมดรวมพื้นที่หูชาง ไมนอย
กวา 792 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่กําหนดไว พรอม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุงใหญ ) ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 6 ขอ 6  (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13  บานเกาะกลาง  
สายบานนางทองประศรี  อินทะสมบัติ

จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตทั้งหมดรวมพื้นที่หูชาง ไมนอย
กวา 428 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่กําหนดไว พรอม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุงใหญ ) ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 80 ขอ 54 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานเกาะกลาง 
สายบานนายประหยัด จันทรมณี - คลองรุณ

จํานวน 91,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตทั้งหมดรวมพื้นที่หูชาง ไมนอยกวา 204 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่กําหนดไว พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุงใหญ ) ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 82 ขอ 59 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานหวยคันเบ็ด 
สายไรผูใหญแป๋ว

จํานวน 357,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตทั้งหมดรวมพื้นที่หูชาง ไมนอยกวา 803.52 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่กําหนดไว พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุงใหญ ) ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2563 หนา 9 ขอ 12  (กองชาง) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานบอป้งเกลือ 
สายหนองหมี

จํานวน 357,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 816 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหลทาง
ขางละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม
นอยกวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลน อบต.ทุงใหญ ) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนา 70 ขอ 18 (กองชาง) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานหนองพง สาย
ซอยบานนายรังสี

จํานวน 351,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 792 ตารางเมตร  ลงลูกรัง
ไหลทางขางละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลน อบต.ทุงใหญ ) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หนา 5 ขอ 3 (กองชาง)    

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานบึงบาน สาย
บานบึงบาน ถึงบานหนองจอก

จํานวน 358,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 816 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทาง
ขางละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไม
นอยกวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลน อบต.ทุงใหญ ) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2563  หนา 14 ขอ 25 (กองชาง) 
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (k) กรณีที่มี
ความผันผวนของคางาน โครงการตางๆ เพิ่มขึ้น ฯลฯ ตามหนังสือ
สํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ ว 150 24 สิงหาคม 2544 , ตาม
หนังสือ มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1372 ลว. 14 ก.ค.2552 และ
หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร0706/10176 ลว.18 มี.ค
.2552  ( กองชาง )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ มี
สวนรวมของประชาชน ในรูปแบบการฝึกอบรมใหความรู หรือ
การประชุมประชาคม เพื่อปรึกษาหารือในการกําหนดแนวทาง
การบริหารจัดการน้ําของตําบลทุงใหญ  เชน  คาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ารณรงค  ป้ายโครงการฯ ประชา
สัมพันธตางๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ.2557, ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 126 ขอ 7 (สํานักปลัดฯ)  
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โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู หรือแนวทางการ
ประกอบอาชีพการเกษตร การป้องกันโรคระบาดของพืช การให
การดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตร วิธีการใหปุ๋ย ยาตางๆ 
 โดยมีคาใชจาย เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้ารณรงค  ป้ายโครงการฯ ประชาสัมพันธ
ตางๆ  , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557, ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126
 ขอ 13 (สํานักปลัดฯ)  

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร เชน จอบ เสียม คราด พลั่ว ปุ๋ย ดิน พันธพืช เพื่อใชในงาน
ปรับปรุง พรวนดิน ขุดดิน ปลูกตนไมไมดอก ไมประดับ และ วัสดุ
อุปกรณในการขยายพันธพืช  (สํานักปลัดฯ)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ "รักน้ํา รัก
ป่า รักษาแผนดิน" โดยมีกิจกรรมการปลูกตนไม ปรับภูมิทัศนขุด
ลอกวัชพืช ตามแหลงน้ํา ลําคลอง สรางพื้นที่สีเขียว มีคาใช
จาย เชน คาอาหารวาง เครื่องดื่ม ผูเขารวมกิจกรรม คาตนไม ไม
ดอก ไมประดับ คาป้ายโครงการ ป้ายรณรงค  และอื่นๆ ฯลฯ
  , ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 มาตรา  67(7) , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564
) แกไขปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 20 ขอ 2  (สํานักปลัดฯ) 
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โครงการสงเสริมการผลิตสารชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการผลิตสาร
ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย  โดยการอบรมใหความรู และการสงเสริม
เกษตรกรในการทําปุ๋ยอิทรียดวยตัวเอง มีคาใชจาย เชน  คา
อาหาร  อาหารวาง คากากน้ําตาล คาป้ายโครงการ คาสาร
หรือ หัวเชื้อในการผลิตสารอินทรีย 
 ปุ๋ยอินทรีย น้ําชีวภาพ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ , ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  และตาม
แผน พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไขปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1/2564 หนาที่ 20 ขอ 1 (สํานักปลัดฯ)

โครงการสงเสริมการสรางธนาคารน้ําใตดิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการธนาคารน้ําใตดิน โดย
จัดฝึกอบรมใหความรู เขาใจระบบน้ําใตดิน มีคาใชจาย เชน  คา
อาหาร  อาหารวาง คาป้ายโครงการ คาวิทยากร และอื่นๆ ฯลฯ
 , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  และตามแผน พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข
ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 20 ขอ 3 (สํานักปลัดฯ)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ
พันธูกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ คา
วิทยากร คาสถานที่ คาใชจายตางๆ 
 ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล 
 พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(7
) , หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
. 0810.6/ว 1470  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท. 0810.6 /ว 1425 ลง
วันที่ 4 เมษายน 2562  และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนาที่ 126 ขอ 9 (สํานักปลัดฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร เชน จอบ เสียม คราด พลั่ว 
 ปุ๋ย ดิน พันธพืช เพื่อใชในงานปรับปรุงพรวนดิน ขุดดิน ปลูก
ตนไมไมดอก ไมประดับ และ วัสดุอุปกรณในการขยายพันธ
พืช ฯลฯ  (สํานักปลัดฯ)
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