
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลนาแสง

อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,836,011 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,957,292 บาท

งบบุคลากร รวม 5,598,592 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,041,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 314,080 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน  1  อัตรา อัตราละ 20,400
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
นายกฯ จํานวน 2 อัตราอัตราละ 11,220 บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน 
เป็นเงิน 269,280 บาท  
 -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
เลขานุการนายกฯและเลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกฯ ประธานสภา ฯ 
รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกฯ 
และเลขานุการสภาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน
และคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 25,120 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
    องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 
    1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  
    และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
    องคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ ละ 
    880 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
 -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกฯ ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ เลขานุการนายกฯ และเลขานุการสภาฯ พ.ศ
. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกฯ ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกฯ 
และเลขานุการสภาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน
และคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 25,120 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  
จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท และ
เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ 
ละ  880  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน  21,120 บาท  
 -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกฯ ประธานสภาน รอง
ประธานสภาฯ เลขานุการนายกฯ และเลขานุการสภาฯ พ.ศ
. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกฯ ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกฯ 
และเลขานุการสภาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน
และคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 50,400 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
 -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกฯ ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ เลขานุการนายกฯ และเลขานุการสภาฯ พ.ศ
. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกฯ ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกฯ และเลขานุการ
สภาฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน
และคาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด 
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,627,200 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  134,640  บาท 
เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180
  บาท/เดือน      
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 110,160  บาท เงินคาตอบแทน
รายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน  15  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  1,296,000  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล   7,200  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน 86,400  บาท  
 -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกฯ  ประธานสภาฯ  รอง
ประธานสภาฯ  เลขานุการนายก ฯ  และเลขานุการสภาฯ  พ.ศ
. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ    สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา    (ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,556,672 บาท
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เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,127,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ประจําป 7 อัตรา โดยจายให้กับ
พนักงาน
    สวนท้องถิ่น ดังนี้
 (1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
 (2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
 (3) หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 ตําแหนง
 (4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหนง
 (5) นิติกร จํานวน 1 ตําแหนง
 (6) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ตําแหนง
 (7) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
    และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
    และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
    บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง
    การบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11)     
    ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
    เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
    การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
    5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
    เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
    เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
    6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
    เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
    เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น     
    (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
    7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
    เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
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    เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น 
    (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
    8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
    ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
    เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน    
    ข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล
เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ. รับรอง
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน
เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
สวนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน
เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,143,672 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 6 อัตรา 
จํานวน 12เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่วิเคราะห จํานวน 1 ตําแหนง
(2) ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ตําแหนง
(3) ผู้ชวยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง
(4) ผู้ชวยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน 1 ตําแหนง
(5) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
(6) พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน
เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 2,020,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อบต. 
    และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
 -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน    
    ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก    
    พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
    ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
    ระเบียกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
    ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
    ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
    องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
    ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  
    เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
    กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
    ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง
    และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
    4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
    ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
    เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข 
    และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
    อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
    เวลาราชการให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
    ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ 
    หรือวันหยุดราชการ  
 -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
    เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
    องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
    เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกจายเงิน
    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
    ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
 -  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการ
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, 
    (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
    ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
    เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล
    ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
 -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 
    และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ
    การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษา
    บุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษา
    บุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 1,650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาแรงงานตางๆ จํานวน 350,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงานตางๆ เชน คาจ้างเหมา
    คนงานประจํารถดับเพลิง คาจ้างเหมาแมบ้านประจํา
    สํานักงาน คาจ้างเหมายามรักษาการณประจําสํานักงาน 
    และจ้างเหมาแรงงานภายนอกตางๆ ที่เป็นประโยชนกับ อบต.  

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
    พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
    อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
    ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
    เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
    งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
    ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
    เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
    พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้สอย
    และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 150,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของคณะ
    ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองคการองคการบริหาร
    สวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ์
    ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา (ตั้งจายจากเงินรายได้)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:03 หน้า : 13/152



    1. คารับรองและคาเลี้ยงรับรอง  จํานวน  30,000  บาท
 -  เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม 
    คาของขวัญ คาพิมพ เอกสาร คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับ
    การเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการด้วยและคาใช้จายอื่น
    ที่จําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองการต้อนรับบุคคล 
    กลุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
    หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือการประชุมสภาท้องถิ่น
 -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 
    ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
    และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรอง
    ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

    2. คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  70,000  บาท
 -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการตางๆ
    ได้แก คาพวงดอกไม้ ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
    พวงหรีดและพวงมาลาในวันสําคัญตางๆ ฯลฯ เป็นต้น 
 -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการ
    ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งาน
    ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
    3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 
    ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 
    ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530
    5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน 
    การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ
    องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
    และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
    คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
    คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
    คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
   ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
    พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล 
    คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
    เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  
-  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไป 
        ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไป 
        ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไป 
        ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไป 
        ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้ง
ขององคการบริหารสวนตําบลนาแสง ตามที่กฎหมาย
กําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ 
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การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ 
คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารคาของสมนาคุณ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบ
แทน
คณะกรรมการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 
        ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบ    
        ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องคกร        
        ปกครองสวนท้องถิ่น 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3886 
        ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
        การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
        พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
        ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
        ปฏิบัติการตั้งงบประมารเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
        การเลือกตั้งท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 7)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเกี่ยวกับ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน
และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน
การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกรชุมชน
และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
 โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการ
คาใช้จายคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาป้ายโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 3) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป
(พ.ศ. 2561-2564) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 87 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้นํา
ชุมชุน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
คาอาหาร คานํ้าดื่ม อาหารวาง
และวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 4)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2563

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคายใช้จายในโครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนอปท.อื่น 120,000 บาท)

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:03 หน้า : 18/152



โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลนาแสง

จํานวน 300,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัมมนา
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลนาแสง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 5)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน หอกระจายขาว 
เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร และครุภัณฑตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มี
    ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม
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    ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น 
    รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
    ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
    3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  
    คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 -  โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
    (1) ประเภทวัสดุคงทน  
 -  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
    มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
    ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้
    ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  
    หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
    ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้
    พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) 
    ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ 
    เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ 
    แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน 
    แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) 
    พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง 
    กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ เป็นต้น  
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
       1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
    ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
    เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
    ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
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 -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวรายจายเพื่อ
    ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
    หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
    หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจายดังตอ
ไปนี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
    ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
    3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  
    คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 -  โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้ 
     ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
 - ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอม
    สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
    ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  
    ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง 
    ผ้าปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ 
    น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เป็นต้น
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
    ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
    เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
    งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
    ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
    เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
    ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร 
    ข้อมูลขาวสารของอบต. เข้าเลมเอกสาร 
    ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายไวนิลตางๆ
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
    ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
    เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
    งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
    ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
    เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
    ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท
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 -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มา
    ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
    หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
    หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจายดังตอ
ไปนี้
    1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
    2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
    หรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
    3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
    ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
    4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  
    คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
 -  โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ
    มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ 
    หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้
    อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
    Removable Disk, Compact Disc, Digital 
    Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
    (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
    Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพ
    สําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
    สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง 
    สายเคเบิล ฯลฯ  เป็นต้น
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
    ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
    เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
    งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
    ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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    เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
    ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

    คาจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต ดูแลเว็บไซต และคาเชาพื้นที่
    จดทะเบียนเว็บไซต  จํานวน  10,000  บาท
 -  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต ดูแลเว็บไซตและ
    คาเชาพื้นที่จดทะเบียนเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
 -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิก
จายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553
    3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 
        ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 
        ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530
    5) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งาน
        ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 
        ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
        คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 293,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 293,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จํานวน 188,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท  
เป็นเงิน 188,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงาน
ประมาณ ธันวาคม 2561 ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ําประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว 
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว
ไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงค่ําติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดแขวน  
    ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
    ขนาดไมต่ํากว่ํา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:03 หน้า : 26/152



ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จํานวน 11,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
    จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท
    โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
    กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
    สํานักงานประมาณ ธันวาคม 2561 ดังนี้
1) มีมือจับชนิดปด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

เต็นทขนาดใหญ จํานวน 86,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นทขนาดใหญ โครงเหล็ก 
    พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท ขนาด 5 x 12 เมตร หลังคาทรงโค้ง 
    ขนาด 5 x 12 เมตร จั่วสูงไมต่ํากวา 1 เมตร จํานวน  2  ชุด  
    ไว้ใช้ในภารกิจตางๆ ของอบต. โดยวิธีการสืบราคาตามท้อง
ตลาด
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 5,200 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้นขนาดใบ
พัด
    ไมต่ํากวา  25 นิ้ว จํานวน 2 ตัว โดยวิธีการสืบราคาตามท้อง
ตลาด
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card) จํานวน 5 เครื่อง
- สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ
1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

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

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานพระราชพิธีตางๆ จํานวน 25,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไล 
    ตามโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานพระราชพิธีตางๆ
    ประจําป พ.ศ. 2563
 -  เป็นไปตามระเบียบดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
    องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
    ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2543
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 3)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 
ประจําป พ.ศ. 2563
 -  เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2543
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 2)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,112,837 บาท
งบบุคลากร รวม 1,837,637 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,837,637 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 965,741 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มอื่นๆที่จายควบกับ 
เงินเดือนตามกฎหมายกําหนดเชนเงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ
จํานวน 5 อัตราโดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง (333,741) จํานวน 1 ตําแหนง
(2) นักวิชาการคลัง (200,000) จํานวน 1 ตําแหนง
(3) เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี (144,000) จํานวน 1
 ตําแหนง
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ (144,000) จํานวน 1 ตําแหนง
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (144,000) จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนตําบล
จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ในตําแหนง จายควบกับ
เงินเดือนตามกฎหมายกําหนดเชน เงินปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (24,000)
-เจ้าพนักงานพัสดุ (24,000)
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (24,000)
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 709,896 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 4 อัตรา จํานวน 12
เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1)ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (175,272) จํานวน 1 ตําแหนง
(2)ผู้ชวยนักวิชาการเงินและบัญชี (236,628) จํานวน 1 ตําแหนง
(3)ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ (149,316) จํานวน 1 ตําแหนง
(4)ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (148,680) จํานวน 1
 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 957,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนพิเศษอื่น เงินผลประโยชนตอบแทนพิเศษ
ให้แกพนักงานสวนตําบล  พนักงานตามภารกิจ ลูกจ้างชั่วคราว
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงิน
รางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
(ตั้งจายเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:03 หน้า : 33/152



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาให้พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเป็น
เงินชวยเหลือ การศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 345,000 บาท

1.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้เข้า
อบรมสัมมนา  (ตั้งจายจากเงินรายได้)
2.จ้างเหมาภาคสนาม ตั้งไว้ 168,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาภาคสนามแผนที่ภาษีสํารวจข้อมูลภายในตําบลนาแสง 
จํานวน 2 คน   (ตั้งจายจากเงินรายได้)
3.คาแบบพิมพตางๆ ตั้งไว้ 50,000  บาท เพื่อจายเป็นคาเย็บ
หนังสือ
ใบเสร็จบํารุงท้องที่,ทะเบียนคุมตางๆ,ใบเสร็จน้ําประปา ฯลฯ    
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
4.คาโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว้ 40,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้
จาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธการดําเนินตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรการบริหารสวนตําบลการโฆษณาและ
เผยแพรการป้ายประชาสัมพันธ  ภาษีบํารุงท้องที่ภาษีป้าย  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯลฯ     (ตั้งจายจากเงินรายได้)
5.คาเชาเครื่องถายเอกสาร  ตั้งไว้  42,000 บาท
เพื่อจ้างเหมาเครื่องถายเอกสาร    (ตั้งจายจากเงินรายได้)
6.น้ําดื่ม อุปโภคบริโภค      ตั้งไว้   25,000 บาท 
เพื่อใช้ในการจัดซื้อน้ําดื่มขององคกรการบริหารสวนตําบล 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที2่0 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น e-laas และระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ตอ
เนื่อง)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างและสมาชิก อบต. 
ในองคกรปกครองสวนทั้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(ตอเนื่อง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
ลําดับที่ 1 หน้า 89)       (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อให้ประชากรในหมูบ้าน รับทราบและเข้าใจในการจัดเก็บ
ภาษีตางๆขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 หน้า 89)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถบรรทุกนํ้า
เอนก
ประสงค รถยนต 4 ประตู รถดับเพลิง
รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ
โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องเสียง และอุปกรณทุกชนิด ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ หมึกร้อตติ้ง หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน เบนซิน นํ้ามันเครื่อง
นํ้ามันจารบี นํ้ามันก๊าด สําหรับยานพาหนะ
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพนหมอกควัน
หรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานตางๆ
ที่เป็นกิจการของท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได้ )
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน สายไฟ แผงแป้น
อักษร 
เม้าทหัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับ
คอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท คาโทรสาร และคาอินเตอรเน็ต
สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาแสง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

คาไปรษณีย คาธนาณัติ อากรแสตมป์ และคาดวงตราไปรษณีย
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลนาแสง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 318,200 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 218,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จํานวน 136,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน
ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 42,300 บาท  
                                                      เป็นเงิน 84,600
 บาท  
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1เครื่องๆละ  เป็นเงิน 28,600บาท 
ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ  เป็นเงิน 23,000
 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงาน
ประมาณ ธันวาคม 2561 ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 32,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็น
การประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศที่มีค่ําประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงก
วา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว 
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงค่ําติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดแขวน  
    ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
    ขนาดไมต่ํากว่ํา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
จํานวน 4 หลังๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
2) ขนาด 1,489(กว้าง) x 410(ลึก) x 879(สูง) มิลลิเมตร
3) โครงตู้ทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.6 มิลลิเมตร 
พับและเชื่อม,อารคขึ้นโครงตู้
4) บานประตูทําจากเหล็กแผนหนา
ไมน้อยกวา 0.5 มิลลิเมตรพับและอารคขึ้นรูป
ยึดติดกับแผนกระจกใส หนา 3 มิลลิเมตร
5) มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง
6) ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผนหนา
ไมน้อยกวา 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้นรูป เสริมความแข็งแรง
ด้วยเหล็กแผนพับขึ้นรูปและอารคใสชั้นวางของ
7) บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
8) มีแผนชั้น 2 แผน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 22,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงานประมาณ ธันวาคม 2561 ดังนี้
1) มีมือจับชนิดปด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คูลเลอรน้ําเย็น จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อคูลเลอรน้ําเย็น จํานวน 2 ถังๆ ละ 4,500 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท โดยมีลักษณะดังนี้
- ผลิตจาก Stainless steel ชิ้นเดียว ขึ้นรูปทรงกลม คุณภาพดี
- ผลิตด้วยเทคนิคพิเศษไร้รอยเชื่อมตอ ปราศจากไร้สาร
ตะกั่ว ปลอดภัยตอสุขภาพ
- ทนทาน หมดปัญหาการรั่วซึม ไมเป็นสนิม
- มีก๊อกแบบหัวกด คุณภาพดีจาก Tomlinson สหรัฐอเมริกา
- มีหูจับทั้งด้านซ้ายและขวา ดีไซนสวยหรู
- ปริมาตรความจุ 21 ลิตร
- ขนาดสินค้า (เส้นผานศูนยกลาง x สูง) : 30 x 53.7 ซม.
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

คูลเลอรน้ําร้อน จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อคูลเลอรน้ําร้อน จํานวน 2 ถังๆ ละ 4,500 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท โดยมีลักษณะดังนี้
- ถังต้มน้ําร้อน ตัวถังสแตนเลส 2 ชั้น
- ควบคุมอุณหภูมิด้วยลูกบิด อุณหภูมิ 40 - 100 องศาเซลเซียส
- มีระบบเทอรโมฟวสป้องกันน้ําแห้ง ปลอดภัย ใช้งานงาย
- ตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลส และ พลาสติกคุณภาพ
- ชองมองระดับน้ําพร้อมสเกลบอกปริมาตร
- ความจุ : 16 ลิตร
- กําลังไฟฟ้า : 1,500 วัตต/ 220 โวลต-50 เฮิรตซ
- ขนาดสินค้า : 26 x 26 x 47 ซม.
- น้ําหนัก : 4.5 กก.
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:03 หน้า : 49/152



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
อาคารตาง ๆ

ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุของอบต.นาแสง จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงอาคารเก็บ
พัสดุ ของอบต.นาแสง 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
    และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
    ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
    กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
    หน้าที่ 53 ลําดับที่ 17
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:03 หน้า : 50/152



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 384,240 บาท

งบบุคลากร รวม 291,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 291,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 291,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 291,240 บาท โดยจายให้กับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ข้าราชการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ตั้งจายจากเงิน
รายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คา
เชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น   (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ เพื่อปรับทัศนคติ
และจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท โดยเน้นการมี
สวนรวมของประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไล
 ตามโครงการจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
เพื่อปรับทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท โดยเน้นการมีสวนรวมของประชาชน ประจําป พ.ศ
. 2563
 -  เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 ) พ.ศ
. 2543
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
หน้าที่ 78 ลําดับที่ 12 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไล
 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําป พ.ศ
. 2563
 -  เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 ) พ.ศ
. 2543
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
 หน้าที่ 76 ลําดับที่ 1 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตําบลนาแสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตําบลนาแสง เชน คาอาหาร 
คาวัสดุอุปกรณ คาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
 หน้าที่ 76 ลําดับที่ 1 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม สงกรานต จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรณรงค
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ คาใช้จายเกี่ยวเนื่อง
กับการการปฏิบัติหน้าที่ ในการเฝ้าระวังการเกิด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลตางๆ เชน คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
 หน้าที่ 76 ลําดับที่ 3 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการวัน อปพร. (22 มีนาคมของทุกป) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน
สนับสนุนกิจกรรม อปพร. (22 มีนาคม ของทุกป)
เพื่อเป็นการรวมพลัง สร้างกําลังใจ เชน คาอาหาร 
คาวัสดุอุปกรณ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหนวยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเลือน พ.ศ. 2553
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 76 ลําดับที่ 4)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:04 หน้า : 57/152



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ 
ที่ใช้สําหรับการบํารุงรักษาซอมแซมรถยนต 
รถจักรยานยนต เชน แบตเตอรรี่ ยางรถยนต 
น้ํามันเครื่อง ไส้กรอง น้ํายาแอร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับจราจรทางถนน ประกอบด้วย
1. แผงเหล็กกั้นจราจร 2 เมตร
ขนาด 2 เมตร แบบไมมีล้อ พร้อมป้าย อบต. 
2. กระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ 
เพิ่มความปลอดภัยในงานจราจร 
ใช้สําหรับเตือนให้รถหยุด หรือเดินหน้าตอ 
เหมาะสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
สามารถสังเกตเห็นได้ชัดแม้กระทั่งในเวลากลางคืน 
มีแมเหล็ก สามารถดูดติดเข้ากับวัตถุโลหะได้
ใช้ถาน AA จํานวน ๓ ก้อน กระพริบแบบ ๓ จังหวะ 
การทํางาน ๓ จังหวะ ไฟกระพริบ ไฟค้าง และไฟฉาย 
ใช้สําหรับให้สัญญาณจราจรได้ชัดเจนขณะปฏิบัติหน้าที่
3. เสื้อกั๊กสะท้อนแสง
ทําจากผ้าไนลอนสีส้ม แถบสะท้อนแสงสีเหลือง 
มองเห็นได้ 400 เมตร ให้คาการสะท้อน 500 แรงเทียน 
แถบเส้นตรง 2 เส้น 4 เบริเออร
ชนิดบรรจุน้ําได้ ความแข็งแรง เหนียว ไมแตกงาย 
ใช้สําหรับ จัดระบบจราจร กั้นเส้นทางเดินรถ 
สามารถเพิ่มน้ําหนักได้โดยการบรรจุน้ํา และ ทราย 
ในปริมณที่พอเหมาะ เนื้อพลาสติกเป็นชนิดที่
ไมทําให้เกิดไฟฟ้าสถิต และไมทําให้ฝุ่นมาเกาะสกปรกได้งาย
ทนตอแสงUVและทุกสภาพอากาศ ประกอบเข้า
หรือถอดออกได้งาย เคลื่อนย้ายสะดวก 
5. กรวยยางจราจรขนาด 80 ซม.
วัสดุ : PE + EVA คุณลักษณะ : รถทับไมแตก 
สามารถคืนตัวได้  สามารถทนตอทุกสภาพอากาศ
6. เสาจราจรล้มลุก ไฟฉายด้ามโลหะสีดํา
เสาล้มลุกผลิตจากพลาสติก EVA เกรด A 
สามารถยืดหยุนล้มลุกได้ดี ทนทานสีส้มสดใส 
เสาล้มลุกมีแถบสะท้อนแสงสีเงินสดใส 3 แถบ 
ขนาดสูง 75 ซม. เสาล้มลุกสําหรับงานจราจรบนท้องถนนถนน
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑดับเพลิง ประกอบด้วย
1.ชุดดับเพลิง
- เสื้อดับเพลิงแบบมีซับในกันน้ํา เสื้อมีตะขอสับ 
เย็บคาดติดแถบสะท้อนแสงสีเขียวมะนาว
- กางเกงมีซับในพร้อมสาย เอี๊ยมคาดบากันตก 
สามารถปรับระดับความยืดหยุนได้
- รองเท้า ชนิดพื้นเหล็กหัวเหล็ก MT BOOT สีดําคาดเหลือง
ตัวรองเท้าผลิตจากยางพาราแท้คุณภาพดี ผานการทดสอบ
มาตรฐานรองเท้าบู้ทอยางเข็มงวดทุกขั้นตอน สูง 15 นิ้ว 
มีขนาดเบอร 40-44
- หมวกดับเพลิงชนิดหงอนเดียว แข็งแรง ทนทานตอแรง
กระแทกโครงในหมวกเป็นชนิดลอยตัวปรับได้ 
พร้อมสายรัดคาง หมวกทําด้วยไฟเบอรกลาสพร้อมหน้ากากใส
- ถุงมือดับเพลิงชนิด หนังท้อง ความยาว 12 นิ้ว 
ภายในบุด้วยใยสังเคราะหทนความร้อนที่ 50 องศาเซลเซียส
2.ผ้าคลุมศรีษะดับเพลิง
สีขาวสีดํา ความยาว 18 นิ้ว ผลิตเป็นผ้า 2 ชั้น 
ชั้นในเป็นแบบนุม พิเศษ โค้งรับรูปบา 
SF (SURE FIT TM )  แบบใหม                
ให้กระชับหน้าและกันยืด ขอบเป็นยางยืดขนาด 
1/2 นิ้ว จาก USA
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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ครุภัณฑอื่น

เครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายวัสดุเกี่ยวกับการดับเพลิง ประกอบด้วย
1. หัวฉีดน้ําดับเพลิง( ชนิดด้ามปน ) ปรับได้ 4 ระดับ
สามารถปรับ-ล็อคได้ 4 ระดับ 
ตั้งแต 150-350-450-550 LPM 
ตัวหัวฉีดทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด น้ําหนักเบา 
ทนทานตอการใช้งาน ทางน้ําเข้ามีตะแกรงกรอง
ผงทําจากสแตนเลส มีบอลวาลว ปด-เปดน้ํา ทําด้วยเทฟลอน 
ปรับปลายหัวฉีดให้เป็นฝอยหรือลําตรงได้ ปลายหัวฉีดมีซีพัน
หมุนรอบตัว ด้ามจับทําจากยางชนิดพิเศษกันลื่น 
สามารถใช้รวมกับระบบผสมน้ํายาโฟม สามารถใช้งานกับ
ข้อตอทางเข้าระบบอื่นๆ ผลิตตามมาตรฐาน NFPA-1964
2. สายสงน้ําดับเพลิงยางไนไตร/PCV+ข้อตอสวมเร็ว1.5x20 ม. 
เป็นสายสงน้ําดับเพลิงสําหรับรถดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
และทางจายน้ํา อุณหภูมิการใช้งาน -20องศา ถึง +100 องศา
ทนตอสภาพอากาศที่เป็น กรด สารเคมี การกัดกรอน
 ปโตรเลียม ความเย็น  ความร้อน แรงกระแทก น้ํามัน 
โอโซน น้ําทะเล และการบิดงอได้อยางดี ทําความสะอาดได้ 
ไมดูดซับน้ํา ม้วนเก็บได้ หลังใช้งานไมต้องทําให้แห้งกอน
เหมาะสําหรับโรงงาน อาคาร ที่มีสารเคมี ปโตรเลียมและรถดับ
เพลิง 
มีมาตรฐาน ISO                                              
3. ข้อตอสายสงน้ําดับเพลิงชนิดสวมเร็ว
สําหรับใสกับสายดับเพลิง ขนาด 1-1/2,2-1/2 
วัสดุ ทองเหลือง, อลูมิเนียม       
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ
ไฟนีออน 36W จํานวน 2 หลอด
ไฟหมุนขนาด 5 นิ้ว 10 W สีแดง
แผนป้ายหยุดตรวจขนาด Dia 45 cm. 
ทําจากเหล็กซิงค สติ๊กเกอรสะท้อนแสง
ป้ายหนวยงานขนาด 65x15cm. ทําจากเหล็กซิงค สติ๊กเกอรทึบ
แสง
โครงเหล็กกลอง 2 นิ้ว
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,174,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,347,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,347,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 805,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มอื่นๆที่จายควบกับ
เงินเดือนตามกฎหมายกําหนดเชนเงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ
จํานวน 3 อัตราโดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา (420,000) จํานวน 1 ตําแหนง
(2) นักวิชาการศึกษา (205,000) จํานวน 1 ตําแหนง
(3)เงินเดือนนักสันทนาการ (180,000) จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) 
ข้าราชการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควร
ได้รับตามกฎหมาย เชน เงินประจําตําแหนง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา อัตราเดือนละ 3,500.- บาท
จํานวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4
) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบ
แทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
โดยจายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1)ผู้ชวยเจ้าหน้าที่สันทนาการ จํานวน 1 ตําแหนง
2)ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจและผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 827,600 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษอื่น เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณี
พิเศษ ให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิที่ควรได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงิน
รางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ
ที่ได้รับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลนาแสง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาเชาบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบลสังกัดกอง
การศึกษาตามสิทธิที่ควรได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ให้พนักงานสวนตําบลสังกัดกองการศึกษาตามสิทธิที่ควรได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 527,600 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 347,600 บาท

1) คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงาน
สวนตําบลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

2)คาจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 237,600.- บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการแรงงานตางๆ
ในสังกัดกองการศึกษาฯจํานวน 3 อัตรา
เดือนละ 6,600.- บาท จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

3)คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างโฆษณาและเผยแพร คาเย็บเลมหนังสือ
เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1) คารับรอง ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
โดยจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร
คาของขวัญ คาบริการและคาใช้จาย
คาใช้จายอื่นเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

2) คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจายในการต้อนรับสวนราชการ คณะบุคคลที่มาตรวจหรือให้
คําแนะ
นําข้อสวนราชการตางๆ การประชุมในโอกาสตางๆ
โดยจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มที่ใช้ในการเลี้ยงรับรอง
คาบริการและอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
หรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ระบบไฟฟ้าในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในกองการศึกษาฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ 
เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้มเอกสาร 
ตรายางตางๆ ที่เกี่ยวข้องในกองการศึกษาฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรรายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,682,653 บาท
งบบุคลากร รวม 4,657,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,657,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มอื่น ๆ
ที่จายควบกับเงินเดือนที่กฎหมายกําหนด เชน
เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก
พนักงานครูเงินเดือนอันดับครูค.ศ.1
และเงินเดือนอันดับครูค.ศ.2 จํานวน 12 อัตรา
เป็นเงิน 3,500,000.- บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบล 
เชน  เงินประจําตําแหนง วิทยฐานะครูชํานาญการ(ค.ศ.2) 
จํานวน  6  คน  เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 12  เดือน 
เป็นเงิน  252,000.-  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 
และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 905,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนงผู้ดูแลเด็กจํานวน 6 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
จํานวน 841,058.- บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
จํานวน 63,942.-บาท (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 3,581,653 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,979,710 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาและเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการแขงขันกีฬา
และเกมการศึกษาของเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาแสง
เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม เงินรางวัล
หรือของรางวัลและคาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 80 ลําดับที่ 6)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

คาใช้จายในโครงการสงเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงาน
และผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 
คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง 
รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใช้จายในการตกแตงจัดสถาน
ที่ เป็นต้น
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 69 ลําดับที่ 3)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาแสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายนอกและภายใน
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง ในเขตตําบลนาแสง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 89 ลําดับที่ 2)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาตอบ
แทน
วิทยากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 69 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบ
ต.นาแสง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนา
กิจกรรม
พัฒนาครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการ
บริหารสวนตําบลนาแสง บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวน
ตําบลนาแสง และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็ก
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 69 ลําดับที่ 4)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,729,710 บาท

1) คาใช้จายคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก     
                                                             จํานวน 
80,410 บาท
เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เชน กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดอยางน้อย 1 ครั้งตอคนตอป ใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาแสงจํานวน 187 คน ๆ คน
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ละ 430 บาท
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร 
จํานวน 79 คน เป็นเงิน 33,970 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม 
จํานวน 62 คน เป็นเงิน 26,660 บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล 
จํานวน 46 คน เป็นเงิน 19,780 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 71 ลําดับที่ 12)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

2) คาใช้จายคาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                                                           จํานวน 56,100
 บาท
เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนให้แกผู้ปกครองนักเรียน
ตามเกณฑคาใช้จายรายหัว โดยผู้ปกครองและนักเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการด้วยตนเองจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลนาแสง จํานวน 187 คนๆ ละ 300 บาท
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร 
จํานวน 79 คน เป็นเงิน 23,700 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม 
จํานวน 62 คน เป็นเงิน 18,600 บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล 
จํานวน 46 คน เป็นเงิน 13,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:04 หน้า : 81/152



ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 71 ลําดับที่ 11)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

3) คาใช้จายคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  
จํานวน 317,900
 บาท                                                                       
                                                                              
                                           
เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาแสง จํานวน 187 คน ๆ
 ละ 1,700 บาท
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร 
จํานวน 79 คน เป็นเงิน 187,000 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม 
จํานวน 62 คน เป็นเงิน 105,400 บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล 
จํานวน 46 คน เป็นเงิน 85,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 70 ลําดับที่ 8)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล) 
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4) คาใช้จายคาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                                         จํานวน 37,400 บาท
เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนให้แกสถานศึกษา 
สําหรับบริหารจัดการได้เองตามวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานคัดเลือกหนังสือเรียนของสถาน
ศึกษานั้น จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาแสง 
จํานวน 187 คนๆ ละ 200 บาท
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร 
จํานวน 79 คน เป็นเงิน 15,800 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม 
จํานวน 62 คน เป็นเงิน 12,400 บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล 
จํานวน 46 คน เป็นเงิน 9,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 70 ลําดับที่ 9)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

5) คาใช้จายคาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                                                        จํานวน 37,400
 บาท
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน โดยผู้ปกครองและนักเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดซื้ออุปกรณการเรียนด้วยตนเอง
ได้แก สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษ สี
เทียน ดิน
นํ้ามัน เป็นต้น จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาแสง
จํานวน 187 คนๆ ละ 200 บาท
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1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร 
จํานวน 79 คน เป็นเงิน 15,800 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม 
จํานวน 62 คน เป็นเงิน 12,400 บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล 
จํานวน 46 คน เป็นเงิน 9,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 70 ลําดับที่ 10)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

6) คาใช้จายโครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                                                     จํานวน 1,200,500
 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาแสง จํานวน 245 วัน
คนละ 20 บาท ดังนี้
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร 
จํานวน 95 คน เป็นเงิน 465,500 บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม 
จํานวน 90 คน เป็นเงิน 441,000 บาท
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล 
จํานวน 60 คน เป็นเงิน 294,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 70 ลําดับที่ 7)

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:04 หน้า : 84/152



(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
ค่าวัสดุ รวม 1,601,943 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,601,943 บาท

อาหารเสริม(นม) ให้แกนักเรียนสังกัดสังกัด สพฐ.
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลนาแสง
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 4 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาแสง จํานวน 3 แหง 
จัดสรรวันละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
และองคการบริหารสวนตําบลตั้งสมทบให้ ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านนาแสง 
จํานวน 208 คน เป็นเงิน 398,600.-บาท
2) โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 
จํานวน 126 คน เป็นเงิน 214,500.-บาท
3) โรงเรียนบ้านคําไชยวาล 
จํานวน 26 คน เป็นเงิน 50,000 .-บาท
4) โรงเรียนบ้านนาคําแคน 
จํานวน 231 คน เป็นเงิน 443,000.-บาท
5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร 
จํานวน 95 คน เป็นเงิน 182,039.-บาท
6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม 
จํานวน 67 คน เป็นเงิน 172,458.-บาท
7) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล 
จํานวน 60 คน เป็นเงิน 114,972.-บาท
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 70 ลําดับที่ 6)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,444,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,444,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกลุมโรงเรียนนาสะแบง – นาแสง จํานวน 20,000 บาท

ตามโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาที่สาม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 71 ลําดับที่ 13) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. ในตําบลนาแสง จํานวน 60,000 บาท

ตามโครงการเปดบ้านวิชาการ (Open House)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 69 ลําดับที่ 2) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,364,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียน
ในเขตตําบลนาแสง สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 200 วันๆ ละ 20 บาทตอคน ดังนี้
(1)โรงเรียนบ้านนาแสง 
จํานวน 208 คน เป็นเงิน 832,000.- บาท
(2)โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 
จํานวน 126 คน เป็นเงิน 504,000.- บาท
(3)โรงเรียนบ้านคําไชยวาล 
จํานวน 26 คน เป็นเงิน 104,000 .- บาท
(4) โรงเรียนบ้านนาคําแคน 
จํานวน 231 คน เป็นเงิน 924,000.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 70 ลําดับที่ 7)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,128,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,128,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,118,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนดูแลทําความสะอาดสองข้างทางในพื้นที่ตําบล
นาแสง

จํานวน 475,200 บาท

 -  เพื่อให้ถนนในพื้นที่ตําบลนาแสงและสวนสาธารณะ 
เชน ตัดหญ้า เก็บขยะ ตกแตงกิ่งต้นไม้ เป็นต้น 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการ
 ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ในลักษณะ
คาใช้สอย
 และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะหศพ

จํานวน 158,400 บาท

ตามโครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินเพื่อ
ลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 คน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการ
 ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ในลักษณะ
คาใช้สอย
 และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทน ในการจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการในระบบการแพทย
ฉุกเฉิน

จํานวน 484,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการใน
ระบบการแพทยฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานประจํา
ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบล
นาแสง  จํานวน 6 คน  เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการ
 ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ในลักษณะ
คาใช้สอย
 และคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณด้านการแพทย
 เชนบอรคเคลื่อนย้ายผู้
บาดเจ็บพร้อมหมอนรองคอ และสายรัด 
กระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑเฝอก    
ดามแขน-ขา เฝอกดามคอ แบบปรับได้ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล 
 -  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

 -  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
    วรขัตติยราชนารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุ คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ  
    ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม ในการดําเนินโครงการ และคาใช้จาย
อื่นๆ 
    ที่จําเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ 
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
   4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 427 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 68  ลําดับที่ 1)  (ตั้งจายจากเงินราย
ได้)
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โครงการรณรงคและป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

 -  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคและ
ป้องกันไข้เลือดออก เชน วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องใน
โครงการ ป้ายหรือเอกสารประชาสัมพันธ รณรงค ตลอดจนน้ํายา
ทรายอะเบท เป็นต้น 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
 องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565 หน้าที่ 68 ลําดับที่ 2)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 659,728 บาท

งบบุคลากร รวม 574,728 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 574,728 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 342,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 342,720 บาท โดยจายให้กับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน 1 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทน
อื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ข้าราชการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 232,008 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:04 หน้า : 95/152



ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:04 หน้า : 96/152



เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต
. เชน และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจาย
อื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป (ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบของทางราชการ
ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะแกอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
(อผส)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ
แกอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
สามารถเข้าชวยเหลือผู้สูงอายุได้อยาง
ถูกต้อง เชน คาอาหาร อาหารวางและนํ้าดื่ม ป้าย
คาวิทยากร และคาวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ แผนผู้สุงอายุ ดังนี้
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
แผนผู้สูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 65 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ เพื่อจัดทําฐานข้อมูลพื้นฐานผู้สูง
อายุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจ การบริการทางการแพทย
โดยรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เชน สิ่งของเครื่องใช้ที่จะนําไปมอบผู้สูง
อายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส คากระดาษสิ่งพิมพ และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11
 วรรค 1
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ
.2550 มาตรา 20 วรรค 1
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 65 ลําดับที่ 2)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,418,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,533,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,533,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 613,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและจาย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา
โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน  1 ตําแหนง
2.นายชางโยธา จํานวน  2 ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
 ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน
เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ข้าราชการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล 
เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง เป็นต้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ
2548 เรื่องแนวทางกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น 
ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับ
อัตรา
เงินประจําตําแหนง (ตั้งจายจากเงินรายได้)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (ตั้งจายจากเงินรายได้)  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 775,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  ในสังกัดกองชาง 5 อัตรา
1.ผู้ชวยชางโยธา  จํานวน  1  ตําแหนง
2.ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน  1  ตําแหนง
3.ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ประปา จํานวน  2  ตําแหนง
4.ผู้ชวยชางไฟฟ้า จํานวน  1  ตําแหนง
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ตั้งจายจากเงินรายได้ )
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งบดําเนินงาน รวม 811,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแก อบต. 
เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
และประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29  ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
(ตั้งจายจากเงินรายได้) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้ )

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน  
สวนตําบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2541
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ )
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ค่าใช้สอย รวม 556,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 426,000 บาท

1.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน   ตั้งไว้    30,000.-  บาท  
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล  
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

2.คาจ้างเหมาบริการ   ตั้งไว้  396,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกในสังกัด
กองชางดูแลระบบไฟฟ้า ระบบประปาในพื้นที่ตําบลนาแสง
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือ
ไปติดตอราชการ
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่
 มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556 เรื่อง
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ หมึก ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคปกปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 
 (ตั้งจายจากเงินรายได้ )
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ถุงมือ รองเท้า
และวัสดุที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้บริการระบบไฟฟ้า
สองสวาง ระบบน้ําประปา 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคปกปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได้) 

งบลงทุน รวม 74,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  2  ตู้ๆ 
ละ 5,500 บาท    เป็นเงิน  11,000  บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดปด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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ครุภัณฑกอสร้าง

ชุดทดสอบคอนกรีต จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดทดสอบคอนกรีต ประกอบด้วย
-ถาดรองรับตัวอยาง ทําด้วยโลหะแผน ขนาด
-กว้าง x ยาว x สูง ไมน้อยกวา 23.5 x 24 x 2.5 นิ้ว
มีหูหิ้ว 2 ด้าน
-กรวยสลัมทําด้วยสแตนเลส
-เหล็กกระทุ้ง
-ช้อนตักตัวอยาง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

แบบหลอคอนกรีต (1 ชุด มี 3 ลูก) จํานวน 7,500 บาท

-เป็นแบบหลอคอนกรีต เพื่อนําตัวอยาง
คอนกรีตที่ได้ไปทําการทดสอบหาคาความแข็งแรง
-มีรูปทรงลูกบาศก ขนาด 150 x 150 x 150 มิลลิเมตร
-ทําด้วยเหล็กหลอ ด้านในใสเรียบ หนาไมน้อยกวา 10 มิลลิเมตร
-สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อยางสนิท
ปราศจากชองโหวโดยใช้น็อดขันยึด
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 3,000 บาท

1. สายเทปประกอบด้วยใยแก้ว
2. เทปมีความยาว50เมตร
3. หน้ากว้างของเส้นเทป 13 มิลลิเมตร
4. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้น
เทปทําด้วยพลาสติก
5. ใช้มาตราเมตริกและสามารถอานคาระยะได้ทั้ง 2 
ด้านของสายเทปด้านหน้า หนวยวัดเป็น : มิลลิเมตร, 
เซนติเมตร, เมตร
 - มีชองขีดแบงชองละ 2 มิลลิเมตรและมีตัวเลขกํากับ
ทุก1 เซนติเมตร
 - มีตัวเลขแบงขีดตัวใหญกํากับทุกๆ 10 เซนติเมตร
และมีตัวเลขกํากับทุก1 เมตร
 ด้านหลัง หนวยวัดเป็น : หุน, นิ้ว, ฟุต
 - มีชองขีดแบงชองละ 1 หุน และมีตัวเลขกํากับทุก1 นิ้ว
 - มีตัวเลขแบงขีดตัวใหญกํากับทุกๆ 1 ฟุต
6. มีหนังสือสาคัญแสดงการให้คํารับรองจาก 
สํานักงานกลางชั่งตวงวัด
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

ล้อวัดระยะทาง จํานวน 10,000 บาท

1. ระบบแสดงระยะ สามารถเซ้ตศูนยได้ 1 ตําแหนง คือ ที่มี
มิเตอร
2. เส้นผานศูนยกลางวงล้อ มีขนาด 318 มม.
3. หน้ากว้างของเส้นเทป 13 มิลลิเมตร
4. มีขาตั้งยันขณะหยุดนิ่ง
5. พับได้ 2 ทอนเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล
ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 
แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย 
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz 
และมีหนวยประมวลผลด้านกราฟก 
(Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA 
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จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/LED สี
 จํานวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประจําป พ.ศ. 2562 ดังนี้
1)เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
2)มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที(ppm)
4)มีหนวยความจํา (Memory)  ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
5)สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
6)มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
7)มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
8)สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
9)สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
10)สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
11)มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
12)มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน
เครือขายไร้สายWi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
13)มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
14)สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 955,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเชนหลอดไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทยไฟฟ้า อุปกรณตางๆในงานไฟฟ้า   
สองสวางสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสถานที่อื่นๆ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคปกปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได้) 

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:04 หน้า : 114/152



งบเงินอุดหนุน รวม 655,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 655,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 655,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ 
ในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรภายในเขตตําบลนาแสง 
ตามแบบมาตรฐานของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
1.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมูบ้านหมูที่  1 ตั้งไว้  55,000
.-บาท
2.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  หมูที่  3 ตั้งไว้  100,000.-บาท
3.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  หมูที่  7 ตั้งไว้  150,000.-บาท
4.ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  หมูที่  8 ตั้งไว้  350,000.-บาท
-ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 58 ลําดับที่ 12)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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งานสวนสาธารณะ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะในพื้นที่ตําบลนาแสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ
ในพื้นที่ตําบลนาแสง  เชน คาจ้างเหมาแรงงาน คาวัสดุ 
อุปกรณตาง ๆ ในการตกแตงสวน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 57 ลําดับที่ 9)
(ตั้งจายจากเงินรายได้) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเครือขายเชื่อมโยงเด็กและเยาวชน 
เพื่อพัฒนาองคความรู้ ทักษะ
ความสามารถให้กับเด็กและเยาวชน
เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาอาหาร
อาหารวางและนํ้าดื่ม ป้าย คาวิทยากร
และคาวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 66 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

โครงการสงเสริมดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว
เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการ เชน คาอาหาร
อาหารวางและนํ้าดื่ม ป้าย คาวิทยากร
และคาวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 66 ลําดับที่ 2)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไล 
ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ประจําป พ.ศ
. 2563
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 )
 พ.ศ. 2543 เป็นไปตาม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 67 ลําดับที่ 7 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการสนับสนุนกลุมวิสาหกิจกลุมอาชีพในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินตามโครงการสนับนุนกลุมวิสาหกิจ
กลุมอาชีพในชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 )
พ.ศ. 2543 เป็นไปตาม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 66 ลําดับที่ 3
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการวันประเพณีสงกรานต จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ
วันประเพณีสงกรานต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 85 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพุทธ(ภูทอก) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมการสงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวเชิงพุทธ เชน คาอาหาร
คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 85 ลําดับที่ 2)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน 
หมูที่ 2,5,9 ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการ
สงเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตําบลนาแสง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 85 ลําดับที่ 3)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน
หมูที่ 3,6 ในการดําเนินงานจัดงานประเพณีลอยกระทง 
เพื่อเป็นการสงเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 85 ลําดับที่ 4)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัดมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ ๑ 
ในการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาในวัดมงคลสามัคคีธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 85 ลําดับที่ 5)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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โครงการสนับสนุนสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 
เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 86 ลําดับที่ 6)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,552,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 250,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ 
 สี ปูนซีเมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย 
 แผนเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น ฯลฯ 
 ในการซอมแซมอาคาร ถนนในพื้นที่ตําบลนาแสง 
 -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคปกปกครองสวนท้องถิ่น
 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ
 (ตั้งจายจากเงินรายได้) 
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งบลงทุน รวม 4,302,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,302,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน  คสล. หมูที่  4 จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 4
ขนาดปริมาณงานกว้าง 4 เมตร  ยาว 125  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   ลูกรังไหลทางข้างถนน
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบมาตราฐาน ท1-01)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 53 ลําดับที่  20  )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 

โครงการกอสร้างถนน  คสล.หมูที่  1 จํานวน 245,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.หมูที่ 1
ขนาดปริมาณงานกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร
หนา  0.15  เมตร   ลูกรังไหลทางข้างถนน
ข้างละ 0.50 เมตร  (ตามแบบมาตราฐาน ท1-01)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 95 ลําดับที่  20  )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล )
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โครงการกอสร้างถนน  คสล.หมูที่  2 จํานวน 355,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.  หมูที่  2
ขนาดปริมาณงานกว้าง 5 เมตร  ยาว 140  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   ลูกรังไหลทางข้างถนน
ข้างละ 0.50 เมตร   (ตามแบบมาตราฐาน ท1-01)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 53 ลําดับที่  18  )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

โครงการกอสร้างถนน  คสล.หมูที่  3 จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.  หมูที่  3
ขนาดปริมาณงานกว้าง 4 เมตร  ยาว 125  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ลูกรังไหลทางข้างถนน
ข้างละ 0.50 เมตร   (ตามแบบมาตราฐาน ท1-01)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 50 ลําดับที่  3  )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 
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โครงการกอสร้างถนน  คสล.หมูที่  6 จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 
ขนาดปริมาณงานกว้าง 4  เมตร  ยาว  175  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหลทางข้างถนนข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมวางทอ คสล. ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร 
ศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 6 ทอน 1 จุด 
(ตามแบบมาตราฐาน ท1-01)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 50 ลําดับที่  5 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 

โครงการกอสร้างถนน  คสล.หมูที่  7 เส้นที่ 1 จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.  หมูที่  7
ขนาดปริมาณงานกว้าง 4 เมตร  ยาว 125  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   ลูกรังไหลทางข้างถนน
ข้างละ 0.50 เมตร  (ตามแบบมาตราฐาน ท1-01)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 50 ลําดับที่  2 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 เส้นที่ 2 จํานวน 205,000 บาท

ขนาดปริมาณงานกว้าง 4  เมตร  ยาว  100  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหลทางข้างถนนข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมวางทอ คสล. ชั้น 3
ยาว 1.00 เมตร ศูนยกลาง 0.40 เมตร
จํานวน 6 ทอน 1 จุด (ตามแบบมาตราฐาน ท1-01)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 50 ลําดับที่  2 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 5 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5
ขนาดปริมาณงานกว้าง 4  เมตร  ยาว  96  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหลทางข้างถนนข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมวางทอ คสล. ชั้น 3
ยาว 1.00 เมตร ศูนยกลาง 0.40 เมตร
จํานวน 6 ทอน 1 จุด (ตามแบบมาตราฐาน ท1-01)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 52 ลําดับที่  15 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นหนองบอมะงง-คําไชยวาล ชวงที่ 2 หมูที่ 2

จํานวน 355,000 บาท

ขนาดปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหลทางข้างถนน
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบมาตราฐาน ท1-01)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 96 ลําดับที่  24 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองบอมะงง
คําไชยวาล ชวงที่ 1 หมูที่ 2

จํานวน 173,000 บาท

ขนาดปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 67 เมตร
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหลทางข้างถนน
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบมาตราฐาน ท1-01)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 96 ลําดับที่  24 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 
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โครงการปรับปรุงถนน คสล.เชื่อมถนนสายหลัก หมูที่ 2 จํานวน 78,000 บาท

ขนาดปริมาณงานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ตามแบบมาตรฐาน ท1-01) จํานวน 4 จุด พื้นที่ผิวถนน
คสล.ไมน้อยกวา 145 ตร.ม.
และงานรื้อถอนคอนกรีตเดิม 48 ตร.ม.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 93 ลําดับที่  11 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 1 จํานวน 140,000 บาท

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแตง
1,375 ลูกบาศกเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 55 ลําดับที่ 27 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 เส้นที่ 1 จํานวน 200,000 บาท

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแตง
1,960 ลูกบาศกเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 51 ลําดับที่ 9 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 เส้นที่ 2 จํานวน 95,000 บาท

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแตง
980 ลูกบาศกเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 51ลําดับที่  2 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 3 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแตง
980 ลูกบาศกเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 51ลําดับที่  6 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 จํานวน 141,000 บาท

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแตง
1,385 ลูกบาศกเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 51ลําดับที่  2 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแตง
980 ลูกบาศกเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 51ลําดับที่  12 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 จํานวน 95,000 บาท

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแตง
980 ลูกบาศกเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 55 ลําดับที่  30 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแตง
980 ลูกบาศกเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 54 ลําดับที่  24 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 จํานวน 95,000 บาท

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแตง
980 ลูกบาศกเมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 51 ลําดับที่  9 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นหนองหลม-หนองปลา
เซียม
หมูที่ 4

จํานวน 200,000 บาท

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแตง
1,960 ลูกบาศกเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 54ลําดับที่  21 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 

โครงการถมดินที่สาธารณะ หมูที่ 3 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนปริมาณงาน ดินถม
ขนย้ายเทท้ายถมพื้นที่สาธารณะ จํานวน 700 ลบม.
ขุดวางทอระบายน้ําคอนกรีตไมเสริมเหล็ก
ปากลิ้นราง ยาว 1.00 เมตร เส้นผาศูนยกลาง
0.40 เมตร จํานวน 50 เมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 57ลําดับที่  9 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 
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โครงการปรับเกรดถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 จํานวน 200,000 บาท

เกรดปรับผิวถนนลูกรัง กว้าง 5-7 เมตร
พร้อมชักรองน้ําทั้ง 2 ข้าง หรือพื้นที่เกรดปรับ
ไมน้อยกวา 28,653 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 55 ลําดับที่  30 )
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ) 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดทํางานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดทํางานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
 -  โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
    (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
 -  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้  เคียว 
สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน
เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ฯลฯ เป็นต้น
    (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
 - ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป 
    แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม 
ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปก และ
สัตวน้ํา
 วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ เป็นต้น    
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  (ตั้งจายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา
4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 8 MB
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหนวยความจา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หนวยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB
4) มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
5) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด 
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Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 120 GB จานวน 1 หนวย
6) มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
9) มีแป้นพิมพและเมาส
10) มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคและประชาสัมพันธ เพื่อสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใช้ในการ
ดําเนินโครงการและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ 
มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
หน้าที่ 81 ลําดับที่ 4
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุ
อุปกรณ
ที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ
ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการและคาใช้จาย
อื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0891.4/
ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 3
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,178,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,896,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 396,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการจัดเก็บน้ําประปาของระบบประปา จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บน้ําประปา
ของระบบประปา และดูแลรักษาของ อบต.นาแสง
หมูที่ 1,2,3,5,7,8,9 จํานวน 5 คน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค 
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุประปา ที่ใช้ในระบบ
ของ อบต. นาแสง เชน ทอน้ําประปา สารส้ม 
คลอรีน ข้อตอ มิเตอรน้ํา  เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคปกปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได้) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน ระบบประปาและ
หนวยงานในสังกัด ของ อบต.นาแสง
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ 0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(ตั้งจายจากเงินรายได้) 
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งบลงทุน รวม 282,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 282,300 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงเครื่องยนตเบนซิน จํานวน 9,100 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน 
สูบน้ําได้ 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงม้า
1)เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้เครื่องยนตเบนซิน
ขนาดไมน้อยกวา 5 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไมน้อยกวา 205 ซีซี
2)ขนาดทอสงไมน้อยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
3)สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
4)อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)

เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟ้า จํานวน 72,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟ้า 5 แรงม้า จํานวน 4 เครื่อง
 สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตอนาที
1)เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้มอเตอรไฟฟ้า
2)ขนาดทอสงไมน้อยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
3)สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
4)สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
5)อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)    

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:04 หน้า : 144/152



เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟ้า  จํานวน 4 เครื่อง จํานวน 128,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟ้าสูบน้ํา 7 แรงม้า
ได้ 1.500 ลิตรตอนาที
1)เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้มอเตอรไฟฟ้า
2)ขนาดทอสงไมน้อยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
3)สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
4)สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
5)อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
       

ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องทดสอบการตกตะกอน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อเครื่องทดสอบการตกตะกอน จํานวน 1 เครื่อง
-กวนได้ครั้งละ 6 ใบกวน ปริมาตรในการกวนสารได้สูง
สุด 2,000 ml
-ปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต 20 rpm-3rpm ความละเอียด 1 rpm
-ตั้งเวลาการทํางานได้ 99 ซม. 59 นาที
-ควบคุมด้วยระบบ Feedback control 
แสดงคาความเร็วรอบเป็นตัวเลขดิจิตอล
-ใช้ไฟฟ้า 220 โวลด 50 เฮิรท
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,182,361 บาท

งบกลาง รวม 12,182,361 บาท
งบกลาง รวม 12,182,361 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้างในอัตราร้อยละ  5  ของเงินคาจ้างและผู้ดูแลเด็ก
 ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557 
เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  (ตั้งจายจากเงินรายได้)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ดังนี้
อายุ 60 - 69 ป จํานวน 700 คน คนละ 600 บาทตอเดือน
จํานวน 12 เดือน จํานวน 5,040,000 บาท
อายุ 70 - 79 ป จํานวน 290 คน คนละ 700 บาทตอเดือน
จํานวน 12 เดือน จํานวน 2,436,000 บาท
อายุ 80 - 89 ป จํานวน 140 คน คนละ 800 บาทตอเดือน
จํานวน 12 เดือน จํานวน 1,344,000 บาท
อายุ 90 ปขึ้นไป จํานวน 15 คน คนละ 1,000 บาทตอเดือน
จํานวน 12 เดือน จํานวน 180,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้อายุ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
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ยังชีพผู้
สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้
สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้
สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวง
มหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
หน้า 90 ลําดับที่ 2)  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุ
ประสงค)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,064,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต อบต.นาแสง
จํานวน 215 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวง
มหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความพิการ ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการให้
คนพิการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
หน้า 90 ลําดับที่ 3) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุ
ประสงค)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดสในเขต อบต.นาแสง
จํานวน 20 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 16 และ ข้อ 17
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
หน้า 90 ลําดับที่ 4)  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุ
ประสงค)
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สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อสํารองจายเป็นรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้นและในการชวยเหลือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําป่าไหลหลาก  และน้ําล้นตลิ่ง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  
เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

รายจายตามข้อผูกพัน
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เงินสมทบระบบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเงินสมทบระบบกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ประชากรทั้งหมด 8,258 คน ในอัตรคนละ 40 บาท อบต.สมทบ
ไมน้อย
กวาร้อยละ 30ของยอดเงิน สมทบจากรัฐบาล
ตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหาร
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24
มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263
 ลงวัน
ที่ 30 พฤษภาคม 2557
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1201 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(ตั้งจายจากเงินรายได้)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 218,361 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 1
ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป ตามงบประมาณ
รายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/
เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง
ซักซ้อมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 27/3/2563  11:51:04 หน้า : 152/152


