


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ

อําเภอ ชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,562,940 บาท

งบบุคลากร รวม 7,884,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,487,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภา อบต.,รองประธาน
สภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา อบต. 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,396,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,275,400 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 10
 อัตรา  ประกอบดวย
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
3. หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
4. นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
5. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง
6. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหนง
7. นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง 
8. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหนง
9. เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
10. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1  ตําแหนง
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563)ขององคการ
บริหารสวนตําบลเกาะขันธ/พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก 
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3. หัวหนาสํานักปลัด 
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,704,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป สังกัดสํานักงานปลัด ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  
    จํานวน  1  ตําแหนง
2. พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต)  
     จํานวน  1  ตําแหนง  
3. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ)  
     จํานวน  1  ตําแหนง  
4. พนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถยนตสวนกลาง)  
     จํานวน  1  ตําแหนง
5. พนักงานจางทั่วไป (คนงาน)  
     จํานวน  2  ตําแหนง
6.พนักงานจางทั่วไป  (ยาม)  
     จํานวน  1  ตําแหนง
7. พนักงานจางทั่วไป (ภารโรง ศพด.บานลานนา)  
     จํานวน  1  ตําแหนง
8. พนักงานจางทั่วไป (พนักงานประจํารถขยะ)  
     จํานวน  3  ตําแหนง
9.พนักงานจางทั่วไป (ภารโรง)  
     จํานวน  1  ตําแหนง
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 165,540 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป สังกัดสํานักงานปลัด ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  
     จํานวน  1  ตําแหนง
2. พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต)  
     จํานวน  1  ตําแหนง  
3. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ)   
      จํานวน  1  ตําแหนง  
4. พนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถยนตสวนกลาง)  
     จํานวน  1  ตําแหนง
5. พนักงานจางทั่วไป (คนงาน)  
     จํานวน  2  ตําแหนง
6.พนักงานจางทั่วไป  (ยาม)  
     จํานวน  1  ตําแหนง
7. พนักงานจางทั่วไป (ภารโรง ศพด.บานลานนา)  
     จํานวน  1  ตําแหนง
8. พนักงานจางทั่วไป (พนักงานประจํารถขยะ)  
     จํานวน  3  ตําแหนง
9.พนักงานจางทั่วไป (ภารโรง)  
     จํานวน  1  ตําแหนง
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 3,575,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 473,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนผลประโยชนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหจายเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 336,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ    
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 77,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ  
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554/ระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 /เบิกจายตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 2,187,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,053,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ คาถายเอกสาร/เย็บปก/เขาเลม คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ฯลฯ  และคาจางอื่นๆที่เขารายจายประเภทนี้
     - เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) 
     - เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน)
     - เพื่อจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท(ยกเวนคาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวง
ภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน)
     - เพื่อจายเปนคาติดตั้งประปา (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติด
ตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจาง
เหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
     -เพื่อจายเปนคาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
     -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค/ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พิธีเปิดอาคารตางๆ 
     -เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับคณะบุคคลหรือคณะบุคคลมาตรวจ
นิเทศงานหรือเยี่ยมชมฯลฯ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 
     -เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอก
ชนฯลฯ 
     -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือ อบรม สัมมนาของผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและผูปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล
เกาะขันธ 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 622,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงที่วางขององคการบริหารสวนตําบลเกาะ
ขันธ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาตอบแทน กกต.คาตอบแทนนาย
อําเภอ คาตอบแทนนายทะเบียนอําเภอ คาตอบแทนคณะอนุกรรมการ คา
ตอบแทนพนักงานและเจาหนาที่ คาปายประชาสัมพันธ คาพาหนะขนสงหีบ
บัตรเลือกตั้ง คาอาหารเครื่องดื่ม คาจางเหมาเต็นท โตะ เกาอี้ คาทําความ
สะอาดสถานที่ คาตอบแทนเจาหนาที่พิมพบัญชีรายชื่อ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ
     -เปนไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ.2545,ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3657 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 165 ลําดับที่ 2

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัว โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปายโครงการ/ปายประชา
สัมพันธ/ปายเทิดพระเกียรติ คาธงชาติ/ธงตราสัญลักษณ/ธงโบก/ธงริ้ว คาพาน
พุมเงิน-ทอง/เทียนถวายพระพร/เทียนแพร คาเชาเต็นท/เกาอี้/ผาคลุม คาเชา
ซุม คาจัดสวนตกแตงหนาพระบรมฉายาลักษณ คาจางเหมาตกแตงสถาน
ที่ และอุปกรณตกแตงเวที คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของในโครงการ
     -เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย คาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 156 ลําดับที่ 26

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 210,400 บาท

     -เปนจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณในการอบรม คาจาง
เหมารถ คาที่พัก และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการฯ 
      -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557/พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537มาตรา67(9) และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 168 ลําดับที่ 2
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โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันแมแหงชาติ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาปายโครงการวันแมแหงชาติ คาผาผูก คาธงชาติ/ธงตรา
สัญลักษณ คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คา
วัสดุ อุปกรณ ในการดําเนินกิจกรรมและอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     -เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)/ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย คาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 156 ลําดับที่ 19

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 16,600 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทน
วิทยากร เอกสารประกอบการอบรม คาเชา เต็นท โตะ เกาอี้ คาปายประชา
สัมพันธโครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการฯ
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557/พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67(9)และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 170 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ 
     -เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผน
ปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ๊นท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 

     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขควง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
     
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ   สําหรับรถยนตสวนกลาง รถ
จัดเก็บขยะ รถจักรยานยนต รถกูภัย รถดับเพลิง รถดูดสิ่งปฏิกูลและอื่นๆที่เขา
รายจายประเภทนี้ 

     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
  
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้ง
เขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปา
ใสกลองถายรูป ฯลฯ
 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ    
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
  
ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
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ขอมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
 
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เปนตน ฯลฯ
   
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 535,000 บาท

วันที่พิมพ : 30/9/2562  14:06:19 หนา : 20/109



คาไฟฟา จํานวน 370,000 บาท

     -เพื่อจายเปนกระแสไฟฟาในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ
และในที่สาธารณะที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธรับผิดชอบ
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาน้ําประปา น้ําบาดาล ที่ใชในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลเกาะขันธและในที่สาธารณะที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธรับ
ผิดชอบ
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 55,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท    คา
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทร
สาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปน
ตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
     -เพื่อจายเปนคาบริการเชาพื้นที่จัดเก็บเว็บไซนองคการบริหารสวนตําบล
เกาะขันธ คาตออายุโดเมนเนมภายใตชื่อ WWW.KOHKHAN.GO.TH และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ
      -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 73,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา ประเภทสง
เอกสารไดครั้งละ 20 แผน  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
     1. หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
     2. ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน
     3. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดสงเอกสารขั้นต่ํา
     - เปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 184 ลําดับที่ 40

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 44,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองการใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB
     -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
     1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความ
จํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
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     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1หนวย
     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแปนพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
     - เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วัน
ที่ 15 มีนาคม 2562
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 181ลําดับที่ 17

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 11,600 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA ราคาเครื่อง
ละ 5,800.- บาท จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
    -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 181 ลําดับ
ที่ 20

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
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รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบตางๆ ซึ่งมิใชการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  คา
จางหนวยงานหรือสถาบันภายนอกดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและ
อื่นๆที่เขารายจายประเภทนี้

งานบริหารงานคลัง รวม 2,944,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,333,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,333,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,678,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง  จํานวน 5
 อัตรา  ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง
3. นักวิชาการพัสดุ จํานวน  1  ตําแหนง
4. เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน  1  ตําแหนง
5. เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563)ขององคการบริหารสวน
ตําบลเกาะขันธ/พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหพนักงานสวนตําบลสังกัดกองคลัง
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก ผูอํานวยการกองคลัง
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 576,540 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดกองคลัง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได)  
     จํานวน  1  ตําแหนง
2. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี)  
     จํานวน  1  ตําแหนง  
3. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ) 
     จํานวน  1  ตําแหนง  
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 26,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดกองคลัง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได)  
     จํานวน  1  ตําแหนง
2. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี)  
     จํานวน  1  ตําแหนง  
3. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ) 
     จํานวน  1  ตําแหนง  
  -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนผลประโยชนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหจายเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง
      - เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลว 6 กันยายน 2561
/หนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน 2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 110,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ    
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ  
     -เปนไปพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554/ระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 /เบิก
จายตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ คาถายเอกสาร/เย็บปก/เขาเลม คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก   คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ฯลฯ  และคาจางอื่นๆที่เขารายจายประเภทนี้
     - เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) 
     - เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน)
     - เพื่อจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท(ยกเวนคาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวง
ภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน)
     - เพื่อจายเปนคาติดตั้งประปา (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติด
ตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจาง
เหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
     -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค/ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือ อบรม สัมมนาของผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและผูปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล
เกาะขันธ 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ 
     -เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผน
ปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ๊นท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ   สําหรับรถยนตสวนกลาง รถ
จัดเก็บขยะ รถจักรยานยนต รถกูภัย รถดับเพลิง รถดูดสิ่งปฏิกูลและอื่นๆที่เขา
รายจายประเภทนี้ 
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้ง
เขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปา
ใสกลองถายรูป ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ    
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
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นี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เปนตน ฯลฯ   
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท
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     -เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 51,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 6,500 บาท

     -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) 
ราคาเครื่องละ  6,500  บาท จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - สามารถ Printer, Copier และ Scanner
     - ใชเทคโนโลยีแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
     - มีความละเอียดในการพิมพ  4,800 X 1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา 8.8 ipm
     - มีความเร็วในการพิมพรางสี 5.0 ipm
     - สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 ไดทั้งสีและขาวดํา
     - มีความละเอียดในการแสกน 600 X 1,200 dpi
     - สามารถถายสําเนาเอกสาร ไดทั้งสีและขาวดํา
     - สามารถใชงานผานเครื่อขายไรสาย (Wi-Fi)ได
     - ใชกับกระดาษ A4 Letter Legal โดยถาดใสกระดาษได 100 แผน
     - ตามแบบที่มีจําหนายทั่วไป (ราคาทองตลาด)
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558/
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 184 ลําดับ
ที่ 38
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพดอทเมตริกซ จํานวน 35,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพดอทเมตริกซ ราคาเครื่องละ 35,000
 บาท จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
     - เครื่องพิมพแครยาวจํานวนเข็มพิมพ 24 เข็มพิมพแครยาว
     - ความเร็วในการพิมพ 576 ตัวอักษร/วินาที(แบบรางความเร็วสูง 12 ตัว
อักษร/นิ้ว)
     - พิมพกระดาษแบบมีสําเนา 1 ตนฉบับ + 5 สําเนา
     - อายุการใชงานนานถึง 10,000 ชั่วโมง
     - อายุหัวพิมพ 400 ลานครั้ง
     - เชื่อมตอผานพอรต Parallel และ USB 2.0 (Full speed)
     - หนวยความจํา 128 KB
     - ตามแบบที่มีจําหนายทั่วไป (ราคาทองตลาด)
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558/
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 184  ลําดับ
ที่ 39

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
     -เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 641,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 458,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
ใหแกอาสาสมัครปองกันฝ่ายพลเรือนที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนตามกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการของอาสาสมัครปองกันฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.2553 
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครปองกันฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
/ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใช
จายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 268,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตั้งจุดบริการเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 16,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการตั้งจุดบริการเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลปีใหม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทําปายประชาสัมพันธ
โครงการ คาเชาเหมาเต็นทพรอมโตะและเกาอี้ คาเชาเหมาไฟสองแสง
สวาง คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับบริการประชาชน คาวัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวของ คาถานไฟฉายและคาลางอัดภาพถายกิจกรรมตามโครงการและอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
     - เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557/หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9
 มีนาคม 2561/หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2561/หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1346 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562/หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5
 เมษายน 2562/พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(4)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 4 

โครงการตั้งจุดบริการเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 16,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการตั้งจุดบริการเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศการสงกรานต โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทําปายประชา
สัมพันธโครงการ คาเชาเหมาเต็นทพรอมโตะและเกาอี้ คาเชาเหมาไฟสองแสง
สวาง คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับบริการประชาชน คาถานไฟฉาย
และ คาลางอัดภาพถายกิจกรรมตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวของ
     - เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557/หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9
 มีนาคม 2561/หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2561/หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1346 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562/หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5
 เมษายน 2562/พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67(4)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 172,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกัน
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คา
น้ํามัน คาเชาถังแกส คาเชาถังพรอมน้ํายาเคมี คาพิมพวุฒิบัตร คาตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาจัดทําปายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา67(4)/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 146 ลําดับที่ 22

โครงการวันอาสาสมัครปองกันฝ่ายพลเรือนแหงชาติ(อปพร.) จํานวน 14,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันอาสาสมัครปองกันฝ่ายพลเรือน
แหงชาติ(อปพร.) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปายโครงการฯ คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาวัสดุอื่นๆที่
เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา67(4)/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 146 ลําดับ
ที่ 23

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ 
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ประเภทวัสดุคงทน
     - ไดแกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดการชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดั่งเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ไขขวง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผง
กั้นจราจร  แผงกั้นจราจร(แบริเออร) ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันแบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรอง
แสง ฯลฯ
ประเภทอุปกณประกอบและอะไหล
      - ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล)ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
     - ไดแก ที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ สําหรับรถกูภัย รถ
ดับเพลิง รถที่ใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
     เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 168,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,500 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง จํานวน 2 ชุด ราคาชุด
ละ 10,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
ชุดที่ 1 
     1. เปนสายสงน้ําดับเพลิง มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 นิ้ว ยาว 20
 เมตร พรอมขอตอชนิดสวมเร็วแบบทองเหลือง
     2. เปนสายสงน้ําดับเพลิงที่มีการทอแบบไรตะเข็บ ไมมีรอยตอทั้ง 3
 ชั้น ยึดติดกันแนนเสมือนเปนเนื้อเดียวกัน  มีความทนทานตอการขัดสี
     3. ชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห ไนโตร PVC ขึ้นสันนูนตลอดเสน
     4. ชั้นกลางถักทอจากยางสังเคราะหโพลีเอสเตอร  มีความ
เหนียว  ยืดหยุนสูง
     5. ชั้นในเปนยางสังเคราะหทนตอแรงกระแทกของน้ําไดดี
     6. ไมทําปฏิกิริยากับน้ําทะเลและทนตอสภาพอากาศโอโซนไดอยางดีเยี่ยม

     7. ไดมาตรฐาน BS 6391 ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
ชุดที่ 2 
     1. เปนสายสงน้ําดับเพลิง มีขนาดเสนผาศูนยกลาง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30
 เมตร พรอมขอตอชนิดสวมเร็วแบบทองเหลือง
     2. เปนสายสงน้ําดับเพลิงที่มีการทอแบบไรตะเข็บ ไมมีรอยตอทั้ง 3
 ชั้น ยึดติดกันแนนเสมือนเปนเนื้อเดียวกัน  มีความทนทานตอการขัดสี
     3. ชั้นนอกผลิตจากยางสังเคราะห ไนโตร PVC ขึ้นสันนูนตลอดเสน
     4. ชั้นกลางถักทอจากยางสังเคราะหโพลีเอสเตอร  มีความ
เหนียว  ยืดหยุนสูง
     5. ชั้นในเปนยางสังเคราะหทนตอแรงกระแทกของน้ําไดดี
     6. ไมทําปฏิกิริยากับน้ําทะเลและทนตอสภาพอากาศโอโซนไดอยางดีเยี่ยม

     7. ไดมาตรฐาน BS 6391 ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
    - เปนแบบที่มีจําหนายทั่วไป  ราคาทองตลาด
    - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 185 ลําดับที่ 46
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คาจัดซื้อหัวฉีดแบบปรับระดับการฉีด จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวฉีดแบบปรับระดับการฉีด จํานวน 1 ชุด ราคา
ชุดละ 20,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1. เปนหัวฉีดแบบปรับระดับการฉีด โครงสรางอลูมิเนียมน้ําหนักแข็งแรง
     2. เหมาะสําหรับการใชกับ educator และ foam Tube
     3. สามารถปรับ-ล็อค ได 4 ระดับ  ตั้งแต 115-230-360-475 LPM/30-
60-95-125 GPM
     4. มีคันโยก เปิด-ปิดน้ํา(แบบบอลวาลว)ไดตามความตองการ
     5. สามารถปรับปริมาณน้ําได 4 ระดับ 30-60-95-125 แกลลอน/นาที
     6. สามารถปรับชนิดของน้ําได 3 ระดับ ประกอบดวย ลําตรง  กึ่ง
ฝอย  มานน้ํา
     - เปนแบบที่มีจําหนายทั่วไป  ราคาทองตลาด
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 185 ลําดับที่ 47

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองการใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB
     -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
     1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความ
จํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
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ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1หนวย
     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแปนพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
     - เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วัน
ที่ 15 มีนาคม 2562
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 181 ลําดับ
ที่ 18

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 6,500 บาท

วันที่พิมพ : 30/9/2562  14:06:19 หนา : 44/109



     -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
ราคาเครื่องละ 6,500.- บาท จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
     - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier และ Scanner ภาย
ในเครื่องเดียวกัน
     - ใชเทคโนโลยีแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Priter) 
จากโรงงานผูผลิต
     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 8.8 ipm
     - มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 5.0 ipm
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ดํา) ได
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 600x1,200 dpi
     - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
     - สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย(Wi-Fi)ได
     - สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย
กวา 100 แผน
     - ตามแบบที่มีจําหนายทั่วไป(ราคาทองตลาด)
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 080.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทอ'ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 185 ลําดับที่ 48

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
     - เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 15,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาบริการ
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ จํานวน 1 คน คาวัสดุ ครุภัณฑ และอื่นๆเทาที่จําเปน
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน คาซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชที่ชํารุด
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559/พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 (มาตรา67(9)/ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น เรื่องหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วันที่ 11 ตุลาคม 2560/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560/หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 168 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 385,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ คาถายเอกสาร/เย็บปก/เขาเลม คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก   คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ฯลฯ  และคาจางอื่นๆที่เขารายจายประเภทนี้
     - เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) 
     - เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน)
     - เพื่อจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท(ยกเวนคาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวง
ภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน)
     - เพื่อจายเปนคาติดตั้งประปา (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติด
ตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจาง
เหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
     -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค/ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 30/9/2562  14:06:19 หนา : 47/109



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียม คา
ลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือ อบรม สัมมนาของผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและผูปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล
เกาะขันธ 
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2559

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาจัดซื้อ
วัสดุ/เครื่องเขียนและอุปกรณที่ใชในการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน คาจางเหมารถ
ตูในการเดินทาง คาเชาที่พัก คาสมนาคุณในการศึกษาดูงาน
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 149 ลําดับที่ 20
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผน
ปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปริ๊นท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 75,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ประเภทวัสดุคงทน  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,212,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,637,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,637,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 224,640 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา  ประกอบดวย
     1. ครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  1  ตําแหนง
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563)ขององคการ
บริหารสวนตําบลเกาะขันธ/พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได  พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,375,720 บาท

     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
     1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  7  ตําแหนง
     2. พนักงานจางทั่วไป (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  2  ตําแหนง
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 37,140 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
     1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  7  ตําแหนง
     2. พนักงานจางทั่วไป (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  2  ตําแหนง
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
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งบดําเนินงาน รวม 3,925,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,751,890 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 200,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปิด คาเชาเต็นทพรอมโตะ เกาอี้และผาคลุม คา
เชาเครื่องเสียงและเครื่องดนตรีพรอมการติดตั้งและรื้อถอน คาจางเหมา
ตกแตงบริเวณพื้นที่ในการจัดกิจกรรม คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณในการจัดทํา
บอรดนิทรรศการ คาจัดซื้ออุปกรณในการเลนเกมส(ประกอบการจัด
กิจกรรม) คาจางเหมาชุดพัฒนากลามเนื้อสําหรับเด็ก คาอาหารวาง คาเครื่อง
ดื่ม/น้ําแข็ง คาประชาสัมพันธ คาจัดซื้อของรางวัล คาตอบแทนพิธีกร และคา
อื่นที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67(6)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 152 ลําดับที่ 5

โครงการจัดงานวันวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทําปายโครงการ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาเต็นทพรอมโตะ
และเกาอี้ คาจางเหมาตกแตงสถานที่โดยรอบ คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณที่ใชใน
การจัดทํานิทรรศการสื่อการเรียนรูตางๆ และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)(6)/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,491,890 บาท

1. สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
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ลานนา
1.1 คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก
     -เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน เปนเงิน 323,400.- บาท 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 5

1.2 คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลานนา(คา
จัดการเรียน/การสอน รายหัว) 
     -เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลาน
นา อัตราคนละ 1,700บาท/ปี เปนเงิน 112,200.-บาท 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561

1.3 คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลานนา(คา
หนังสือเรียน/คาอุปกรณการเรียน/คาเครื่องแบบนักเรียน/คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน)
     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ลานนา ประกอบดวย คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี คา
อุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา
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คนละ 300 บาท/คน/ปี คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430
 บาท/คน/ปี เปนจํานวนเงิน74,580.- บาท 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
      -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 149 ลําดับที่ 23

2. สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุง
ใหญ
2.1 คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก
     -เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน เปนเงิน 269,500.- บาท 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 2562/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 5

2.2 คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลานนา(คา
จัดการเรียน/การสอน รายหัว) 
     - เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุง
ใหญ อัตราคนละ 1,700บาท/ปี เปนเงิน 93,500.-บาท 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
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ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561

2.3 คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลานนา(คา
หนังสือเรียน/คาอุปกรณการเรียน/คาเครื่องแบบนักเรียน/คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน)
     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ทุงใหญ ประกอบดวย คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี คา
อุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา
คนละ 300 บาท/คน/ปี คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430
 บาท/คน/ปี เปนเงิน 62,150.- บาท
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 149 ลําดับ
ที่ 23

3. สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสี่
กั๊ก
3.1 คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก
     - เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน เปนเงิน 352,800.- บาท 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
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ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 5

3.2 คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลานนา(คา
จัดการเรียน/การสอน รายหัว)  
     - เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสี่
กั๊ก อัตราคนละ 1,700บาท/ปีเปนเงิน 122,400.-บาท 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561

3.3 คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลานนา(คา
หนังสือเรียน/คาอุปกรณการเรียน/คาเครื่องแบบนักเรียน/คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน)
     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
สี่กั๊ก ประกอบดวย คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี คาอุปกรณ
การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปี คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคน
ละ 300 บาท/คน/ปี คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430
 บาท/คน/ปี เปนเงิน 81,360.- บาท
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
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ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 149 ลําดับที่ 23

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ 
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 2,058,510 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,023,510 บาท

1. เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)ใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 4 แหง ดังนี้

1.1 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173
    - อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 411,983.- บาท 
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 6

1.2 โรงเรียนบานทุงใหญ
     - อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 258,687.-บาท 
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 6

1.3 โรงเรียนวัดไมเสียบ
     - อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 777,978.-บาท 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 6

1.4 โรงเรียนบานลานนา
     -อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 205,034.-บาท 
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 6

2. เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
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 แหง ดังนี้      
2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงใหญ
     - อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 105,391.-บาท 
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
      -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 6

2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลานนา
     - อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 126,470.-บาท 
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 6

2.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสี่กั๊ก
     - อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 137,967.-บาท 
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
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มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
      -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 147 ลําดับที่ 6

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
  
ประเภทวัสดุคงทน  
     -ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม ถังเก็บเชื่อเพลิง เครื่องนึ่ง ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     -ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน สําลี ผาพันแผล แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ สายยาง ถุงมือ เวชภัณฑฯ
ลฯ  
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
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ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เปนตน ฯลฯ   
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 75,000 บาท
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     -เพื่อจายเปนกระแสไฟฟาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลานนา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานทุงใหญ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสี่กั๊ก
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาน้ําประปา น้ําบาดาล ที่ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลาน
นา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงใหญ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสี่กั๊ก
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทร
สาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปน
ตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 198,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 198,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร จํานวน 21,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร จํานวน 3  ตู ราคาตู
ละ 7,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
     1. เปนตูเหล็กเก็บแฟมเอกสาร 4 ชั้น ไมนอยกวา 40 ชอง
     2. ขนาดกวางไมนอยกวา 92.00 x 31.10 x 180.50 ซ.ม.
     3. มีแผนกั้นแฟมไมลมทับกัน หยิบแฟมได
     4. มีลอเลื่อน
    - ตามแบบที่มีจําหนายทั่วไป ราคาทองตลาด
    - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 184 ลําดับที่ 45

ครุภัณฑการศึกษา

คาจัดซื้อโตะนักเรียน จํานวน 66,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลาน
นา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสี่กั๊ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงใหญ จํานวน 12
 ชุด ราคาชุดละ 5,500.- บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1. โตะนักเรียนพรอมเกาอี้ 1 ชุด ประกอบดวย โตะ 1 ตัว เกาอี้ 6 ตัว 
     2. โตะมีความสูงไมนอยกวา 0.50 เมตร กวางไมนอยกวา 0.60 เมตร ยาว
ไมนอยกวา 1.20 เมตร
      3. เกาอี้มีขนาดความสูงไมนอยกวา 0.58 เมตร  กวางไมนอยกวา 0.33
 เมตร 
     - ตามแบบที่มีจําหนายทั่วไป ราคาทองตลาด
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 184 ลําดับ
ที่ 43                                                  

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
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คาจัดซื้อพรอมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปิด จํานวน 111,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปิด ชนิดเครือขาย
แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารสําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 37,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
     - มีขนาดตัวรับภาพ 1/2.8 แบบ CMOS มีความละเอียด
ภาพ 2Megapixel 1920(H) x 1080(V)
     - มีจํานวนภาพตอวินาทีเปน 25/30 fps@1080P
     - มีระบบปรับภาพในเวลากลางวันและกลางคืนอัตโนมัติ( Day/Night) 
แบบ IR Filter ( Auto/color/B&W)
     - มีระบบสแกนภาพแบบ Progressive Scan
     - มีความไวแสงต่ําสุดในการรับภาพ 0.006 Lux /F1.4 (โหมดภาพ
สี), 0 Lux (โหมดภาพขาวดํา) 
     - อัตราสวนสัญญาณภาพตอสัญญาณกวน 45 dB
     - มีหนวยความจําที่ใชสําหรับการประมวลผลขนาด 256 MB
     - รองรับหนวยความจําไมนอยกวา 32 MB
     - มีจอมอนิเตอรขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว
     - มีระยะอินฟาเรดสําหรับสองกลางคืนสูงสุด 60 เมตร (ระยะการสอง
สวางในเวลากลางคืน ในที่ที่มืดสนิท)
     - ตัวกลองมาพรอมกับ เลนสแบบคงที่ขนาด 207-13.5 mm ปรับได
ผาน Software  มีระบบ Auto focus.
     - มีฟังกชั่นชดเชยแสงแบบ WDR ( 120 db )
     - รองรับการ Zoom Digital 16x
     - รองรับการปรับระยะเลนสผาน Software ทั้งผานหนาเครื่องหรือผาน
ระบบเครือขาย
     - มีระบบออโตโฟกัสสําหรับปรับระยะเลนส
     - มีฟังกชั่นลดสัญญาณกวนแบบดิจิตอล 3D DNR (การปองกันการ
เกิด Noise)
     - มีฟังกชั่นชดเชยแสงแบบ Auto White Balance
     - กันน้ํา กันฝุ่น ไดตามมาตรฐาน IP67
     - มี Port Ethernet แบบ RJ45 (10/100) จํานวน 1 ชอง
     - สามารถสงสัญญาณภาพไดตาม
มาตรฐาน H.265+/H.265/H.2654+/H.264
     - มาพรอมกับ Software การดูออนไลนและบริหารจัดการที่รองรับระบบ
ปฏิบัติการ Windows,OSX,Android,IOS ซึ่งเปนยี่หอเดียวกัน
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     - มีฟังกชั่นการจับการเคลื่อนไหวของภาพ
อัตโนมัติ ( Motion Detection ) 
     - มีฟังกชั่นการบดบังจุดที่ไมอยากใหแสดง
บน Monitor ( Privacy Masking )
     - สามารถสงสัญญาณภาพ( Streaming ) ไปแสดงได 2 แหลง
     - รองรับการเขาใชงานพรอมกัน 20 User
     - สามารถใชงานไดตาม
มาตรฐาน 
HTTP,HTTPs,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPP
OE,IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP,Bonjour,802.1
x,Multicast,ICMP,IGMP,SNMP
     - ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยตอผูใชงาน (CE/FCC)
     - สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -30  Cํ ~+60  Cํ( -22  ํ F~+140  Fํ)
     - ผูผลิตไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวด
ลอม(ISO14001:2004)
     - ผูผลิตไดรับมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ(ISO9001:2008)
     - ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยของตัวสินคา (UL:UL60950-1)
     - รองรับการจายไฟ DC 12V,PoE(802.3fa)(Class 0)
     - มีขนาดรูรับแสงเทากับ F1.4
     - มีชองสําหรับใสหนวยความจําแบบ MicroSD Card สูงสุด 128 GB
     - รองรับมาตรฐาน Onvif สามารถใชงานรวมกันกับยี่หออื่นไดมากกวา 10
 ยี่หอ 
    - สามารถ Download Software Development kit (SDK) ได
จาก เว็บไซตผูผลิต
    - สินคารับประกัน 2 ปี
    - ตามแบบที่มีจําหนายทั่วไป ราคาทองตลาด
    - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 182 ลําดับที่ 27

งบเงินอุดหนุน รวม 3,452,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,452,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 
173

จํานวน 860,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก
โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน เปนเงิน 860,000.-บาท 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 148 ลําดับที่ 7

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานทุงใหญ จํานวน 540,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก
โรงเรียนบานทุงใหญอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เปนเงิน 540,000
.-บาท 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 148 ลําดับที่ 7
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานลานนา จํานวน 428,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก
โรงเรียนบานลานนา อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เปนเงิน 428,000
.-บาท 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 148 ลําดับที่ 7

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดไมเสียบ จํานวน 1,624,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก
โรงเรียนวัดไมเสียบ อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เปน
เงิน 1,624,000.-บาท 
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 17/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ 2562/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 148 ลําดับที่ 7
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 849,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 849,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 839,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตรวจสุขภาพ รักษาพยาลเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 46,200 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลเคลื่อน
ที่ สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปาย
โครงการ คายาและเวชภัณฑ คาวัสดุ อุปกรณในการดําเนินกิจกรรมและอื่นๆ
ที่เกี่ยวของในโครงการฯ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 141 ลําดับที่ 20

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 43,200 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิร
ยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาปายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาเชาเกาอี้ คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมและอื่นๆที่
เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 141 ลําดับที่ 19
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โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา(ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา)

จํานวน 65,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ “รณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา”(
ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา) โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาจางเหมาสํารวจขอมูล สุนัข-แมว คาวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา คาเข็มฉีดยาและไซริ้ง คาถุงมือยาง คาวัสดุ อุปกรณสําหรับทํา
หมัน สุนัข-แมว คาปายประชาสัมพันธโครงการ คาเอกสารแผนพับประชา
สัมพันธโครงการ คาเชาเต็นซ คาเชาโตะพรอมเกาอี้ คาอาหารกลางวัน คา
วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของ และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(3)/และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)/หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท0810.5/1042 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561/หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 143 ลําดับที่ 10

โครงการหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 574,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาชุดปฏิบัติการ คาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
หลอลื่น คาซอมบํารุงรักษารถกูชีพ คาวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
งานกูชีพ และอื่นๆที่เกี่ยวของตามโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา67(4)/พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542มาตรา16(10)(19)(30
)/หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553/ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 142 ลําดับที่ 8
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 78,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปายโครงการ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ ในการ
ดําเนินกิจกรรมและอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     -เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 141 ลําดับที่ 21

โครงการอบรมใหความรูดานโภชนาการเด็กวัยเรียน จํานวน 32,600 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูดานโภชนาการเด็ก
วัยเรียน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปายโครงการ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร คาเกาอี้ คา
วัสดุ อุปกรณ ในการดําเนินกิจกรรมและอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 141 ลําดับที่ 22
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
  
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ที่วางกรวย
แกว กระบอกตวง เบาหลอม ถังเก็บเชื่อเพลิง เครื่องนึ่ง ฯลฯ
 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน สําลี ผาพันแผล แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ สายยาง ถุงมือ เวชภัณฑฯ
ลฯ
  
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 30/9/2562  14:06:20 หนา : 71/109



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 113,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 113,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 113,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 21,600 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขม
แข็งของครอบครัว โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปายประชาสัมพันธ คา
อาหารมื้อกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาชุดเอกสารประกอบ
การอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณในการอบรม และอื่นๆที่เกี่ยว
ของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67(6)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่)พ.ศ.2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 139 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุโดยใชหลักธรรมคําสอนทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท

      - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุโดยใชหลัก
ธรรมคําสั่งสอนทางศาสนา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปายโครงการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาชุดเอกสารการอบรม คาตอบ
แทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ และคาอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(6) และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่)พ.ศ.2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 141 ลําดับที่ 18
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โครงการอบรมสงเสริมความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 62,200 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมสงเสริมความรูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปายโครงการ คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณ และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ 
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67(6)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่)พ.ศ.2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 140 ลําดับที่ 9

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,339,136 บาท

งบบุคลากร รวม 1,423,536 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,423,536 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,035,696 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง  จํานวน 4
 อัตรา  ประกอบดวย
     1. ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง
     2. นายชางโยธา จํานวน 1 ตําแหนง
     3. นายชางเขียนแบบ จํานวน  1  ตําแหนง
     4. เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563)ขององคการ
บริหารสวนตําบลเกาะขันธ/พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,840 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก ผูอํานวยการกองชาง
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 280,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป สังกัดกองชาง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1  ตําแหนง
2. พนักงานจางทั่วไป (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหนง
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 23,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป สังกัดกองชาง ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1  ตําแหนง
2. พนักงานจางทั่วไป (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหนง
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559

งบดําเนินงาน รวม 835,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนผลประโยชนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
     -เปนไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหจายเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557
     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง ผู
ควบคุมงานกอสราง
      - เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลว 6 กันยายน 2561
/หนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
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คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ    
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ  
     -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554/ระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 /เบิกจายตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 643,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 538,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ คาถายเอกสาร/เย็บปก/เขาเลม คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก   คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ฯลฯ  และคาจางอื่นๆที่เขารายจายประเภทนี้
     - เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) 
     - เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน)
     - เพื่อจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท(ยกเวนคาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวง
ภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน)
     - เพื่อจายเปนคาติดตั้งประปา (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติด
ตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจาง
เหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
     - เพื่อจายเปนคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอ
สราง การแกไขแบบ การเซ็นรับรองในงานกอสราง งานสรางถนน  และเพื่อ
การดําเนินการเกี่ยวกับงานกอสรางที่มิใชอาคารทั้งที่มีแบบแลวหรือยังไมมี
แบบ
     - เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ.2560 
     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค/ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบื้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือ อบรม สัมมนาของผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและผูปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล
เกาะขันธ
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555/ระเบียบกระทวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2559
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

โครงการอบรมสงเสริมความรูดานชาง พรบ.ควบคุมอาคารและพรบ.ขุดดินถมดิน จํานวน 25,600 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสงเสริมความรูดานชาง พรบ
.ควบคุมอาคารและพรบ.ขุดดินถมดิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสารคูมือประกอบ
การอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในโครงการ
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่ม
เติม
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 169 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
     - เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปายจาราจรหรือแผน
ปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้ง
เขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปา
ใสกลองถายรูป ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เมมโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ    
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
 ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
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นี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เปนตน ฯลฯ   
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
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     -เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ 
ประเภทวัสดุคงทน
     ไดแก มิเตอรน้ํา ไฟฟา ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวปิด-เปิด
แกส ฯลฯ
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 1,080,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 70,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตแบบใชเครื่องยนต
เบนซิน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 70,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
     1. มีขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 5 แรงมา
     2. สามารถเจาะคอนกรีตไดตั้งแต 2”-6”
     3. ความเร็วรอบเจาะสูงสุด 3,600 รอบตอนาที
     4. ใชน้ําหลอเย็นชวยระบายความรอน
     5. มีลอ 4 ลอ เคลื่อนยายไดสะดวก
     6. ใชระบบหมุนพวงมาลัยควบคุมปรับระดับการเจาะ
     - ตามแบบที่มีจําหนายทั่วไป ราคาทองตลาด
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่ร ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 181 ลําดับที่ 23
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
     -เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

โครงการตอเติมอาคารศูนยฝึกอาชีพผูสูงอายุและผูพิการ จํานวน 1,000,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายในการตอเติมอาคารศูนยฝึกอาชีพผูสูงอายุและผู
พิการ โดยการตอเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวางไมนอยกวา 8.00
 เมตร ยาวไมนอยกวา 20.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลเกาะขันธกําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
ตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(6)(9) มาตรา 68(7)และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562      
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 158 ลําดับที่ 10

งานไฟฟ้าถนน รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ 
     -เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

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

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
 
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ    
 
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
     - ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะโซลาเซลลภายในตําบลเกาะขันธ จํานวน 500,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะโซลาเซลลภายในตําบล
เกาะขันธ  โดยเปนงานติดตั้งเสาไฟฟาโครงเหล็ก สูงไมนอยกวา 6.00
 เมตร พรอมฐานรอง คสล.และอุปกรณ จํานวนไมนอยกวา 50 ชุด (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธกําหนด) พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 68(2)และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 130 ลําดับที่ 19

งานสวนสาธารณะ รวม 800,000 บาท
งบลงทุน รวม 800,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 800,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงหลาลาด จํานวน 500,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลาลาด หมูที่ 8 โดยการปูทาง
เทา ติดตั้งไฟฟาสองสวาง จํานวน ไมนอยกวา 2 ตน ซอมแซมรั้วเดิม จํานวน
ไมนอยกวา 5 ชอง พรอมปรับภูมิทัศน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลเกาะขันธกําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
ตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 68(4)และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 159 ลําดับที่ 2
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โครงการปรับปรุงอนุสรณสถาน ทปท.แหงเทือกเขาบรรทัด จํานวน 300,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอนุสรณสถาน ทปท.แหงเทือกเขาบรรทัด หมู
ที่ 2 โดยการกั้นกระจกอาคาร  ติดตั้งไฟฟาสองสวาง จํานวน ไมนอยกวา 1
 ตน พรอมปรับภูมิทัศน   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลเกาะขันธกําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 68(4)และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 155 ลําดับที่ 15
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 768,824 บาท
งบดําเนินงาน รวม 668,824 บาท

ค่าใช้สอย รวม 523,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 442,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล คาถายเอกสาร/เย็บปก/เขาเลม คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
รถบรรทุก   คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ  และคาจางอื่นๆที่
เขารายจายประเภทนี้
     - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไปในงานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล จํานวน 4 คน
     - เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) 
     - เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน)
     - เพื่อจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท(ยกเวนคาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวง
ภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน)
     - เพื่อจายเปนคาติดตั้งประปา (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติด
ตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจาง
เหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
     -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค/ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการธนาคารขยะ จํานวน 31,600 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการธนาคารขยะ โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาปายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาชุดเอกสารประกอบการอบรม  คาพาหนะการเดิน
ทางศึกษาดูงานของผูเขารวมโครงการ คาตอบแทนวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยว
ของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(2)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(18)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 /พระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง  (ฉบับที2่) พ.ศ.2560/ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562/หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว698 ลงวันที่ 22
 กุมภาพันธ 2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 164 ลําดับ
ที่ 4 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ 
     -เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 145,224 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
 
ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ  
   
ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,224 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ   สําหรับรถยนตสวนกลาง รถ
จัดเก็บขยะ รถจักรยานยนต  รถดับเพลิง รถดูดสิ่งปฏิกูลและอื่นๆที่เขาราย
จายประเภทนี้ 
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
ประเภทวัสดุคงทน
     -ไดแก รองเทา ถุงมือ หมวก ฯลฯ
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 
     -เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 66,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธพบประชาชน จํานวน 44,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ อบต.เกาะขันธ พบประชาชน โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาปายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาน้ํามัน
สําหรับพัฒนาหมูบาน และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 66และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(16)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 165 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมสงเสริมความรูดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 22,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมสงเสริมความรูดานการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปายโครงการ คาจัดทําเอกสารคูมือ
ประกอบการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบ
แทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 66 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา16(1) มาตรา 16(16) มาตรา 17 (1)(2
)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่ม
เติม/หนังสือที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 167 ลําดับที่ 20

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสานสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกีฬาสานสัมพันธระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดซื้อชุดนักกีฬา คาจัด
ซื้อสนับเขา คาจัดซื้อเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา คาวัสดุ อุปกรณที่ใชในการฝึก
ซอม คาจัดซื้อชุดนักกีฬาพื้นบาน และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     -เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14)/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 152 ลําดับที่ 1
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โครงการแขงขันกีฬาครอบครัวอุนใจตานภัยยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬา-กรีฑาครอบครัวอุนใจ
ตานภัยยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการ
แขงขัน คาจัดซื้ออุปกรณที่ใชในการแขงขันกีฬา คาถวยรางวัล/ของรางวัล คา
เงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการผูตัดสินทุกประเภท คาจางเหมาตกแตง
สนามที่ใชในการแขงขัน คาเชาเต็นทและโตะพรอมเกาอี้ คาซื้อน้ําดื่ม/น้ําแข็ง
สําหรับนักกีฬา คาจัดทําสูจิบัตรในการแขงขัน คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจัด
ทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาตอบแทนพิธีกร คาตอบแทนผูชวยเหลือ
คณะกรรมการ คาจางเหมาในการตกแตงสถานที่ คาจางเหมาวงดุริยางค
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14)/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 152 ลําดับที่ 6

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการออกกําลังกาย โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจัดซื้ออุปกรณกีฬา ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล ตาขาย
วอลเลยบอล ลูกตะกรอ ตาขายตะกรอ และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(14) 
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 153 ลําดับ
ที่ 16
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,120,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,120,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,120,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเกี่ยวกับประเพณีทอง
ถิ่น(วันสารทเดือนสิบ)

จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให
ความรูเกี่ยวกับประเพณีทองถิ่น(วันสารทเดือนสิบ) โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจัดซื้ออุปกรณสําหรับทําขนม คาจัดนิทรรศการใหความรู คาปาย
ประชาสัมพันธโครงการ คาเชาเต็นทพรอมโตะและเกาอี้ คาเชาเครื่อง
เสียง และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 66 มาตรา 67(5)(8) และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขาฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 155  ลําดับ
ที่ 11

โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักวิถีอิสลาม จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักวิถีอิส
ลาม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปายประชาสัมพันธโครงการ คาเชาเวที
พรอมเครื่องเสียง คาเชาเต็นทพรอมโตะและเกาอี้ คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวของใน
โครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 66 มาตรา 67(5)(8)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขาฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 154  ลําดับ
ที่ 3
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โครงการจัดงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด จํานวน 80,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมือง
ชะอวด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมา
ตกแตงรถขบวนบุปผชาติ คาจางเหมาตกแตงซุมและจัดนิทรรศการ คาจาง
เหมาขบวนกลองยาวและนางรํา คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการและ
อื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 66และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 155 ลําดับที่ 10

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 500,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาเงินรางวัล คาตอบแทนพิธีกร คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
การประกวด คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด  คามหรสพ คาจางเหมาตกแตงสถาน
ที่ คาเชาเต็นท โตะเกาอี้ ผาคลุมโตะ คาเวที เครื่องเสียงและเต็นทคลุมเวที คา
ถวยรางวัลและของรางวัล คาปาประชาสัมพันธ คาสื่อประชาสัมพันธ คา
วัสดุ อุปกรณ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 66และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 154  ลําดับ
ที่ 7

วันที่พิมพ : 30/9/2562  14:06:20 หนา : 95/109



โครงการจูงลูกจูงหลานเขาอบรมและฝึกปฏิบัติธรรม จํานวน 10,800 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจูงลูกจูงหลานเขาอบรมและฝึกปฏิบัติ
ธรรมโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาปายโครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67(5)(6) และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขาฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 156 ลําดับ
ที่ 25

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา จํานวน 260,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมายานพาหนะ คาปาย
โครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาจัดซื้อเทียนพรรษาพรอมขาตั้ง คาจัดซื้อผาอาบน้ําฝน คาจัดทํา
เอกสารประกอบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริง คาเชาเต็นทโดมขนาด
ใหญ คาเชาเกาอี้
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(6)แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ7 พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 156  ลําดับ
ที่ 23

โครงการมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาจางเหมารถเมล คาจัดทําปายโครงการ คาน้ําดื่ม และ
อื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 66 มาตรา67(5)(8)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562     
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 155 ลําดับที่ 12
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โครงการสืบสานประเพณีชักพระ จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีทองถิ่นชักพระ โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ เชน โฟมปากกาเคมี พูกัน
ปากแบน ดินสอ 2B แปรงทาสี สีน้ํา ไมอัด ตะปู เหล็ก ลวดเชื่อม ดอกไม
พลาสติก สีน้ํา สีทองคํา และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา67(8)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  154 ลําดับ
ที่ 8
     

โครงการอบรมคุณธรรมวัฒนธรรมอิสลาม จํานวน 70,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม วัฒนธรรมอิส
ลามโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาเชาเต็นท คาเชา
เครื่องเสียงพรอมเวที คาจัดซื้อน้ําแข็งพรอมเครื่องดื่ม คาลางอัดภาพใน
โครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 66 มาตรา67(5)(8) และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7พ.ศ.2562
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 155 ลําดับที่ 9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,478,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 400,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
ประเภทวัสดุคงทน  
     -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชนไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชนตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ 
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล
     - ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล
     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 5,078,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,078,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยินดี หมูที่ 7 จํานวน 500,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยินดี หมูที่ 7
 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4.00 เมตร ยาว 180
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 720 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลเกาะขันธกําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
ตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(1)และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 115 ลําดับ
ที่ 137

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย 3 หมูที่ 5 จํานวน 500,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 หมูที่ 5 ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 720.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.50 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
เกาะขันธกําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(1)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา 113  ลําดับที1่17
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย 5 หมูที่ 4 จํานวน 500,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.สายชลประทานสาย 5 หมูที่ 4 ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 720.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.50 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
เกาะขันธกําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(1)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562/พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา 109  ลําดับที่ 87

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางลานนา-สายในบานไม
เสียบ หมูที่ 2

จํานวน 500,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.สายปากทางลานนา-สายในบานไม
เสียบ หมูที่ 2 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 180
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 720.00 ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลเกาะขันธกําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
ตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(1)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 101  ลําดับ
ที่ 20
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานนา-หวยปรง หมูที่ 3 จํานวน 500,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.สายลานนา-หวยปรง หมูที่ 3 ขนาดผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 720.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.50 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
เกาะขันธกําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(1)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา 105 ลําดับที่ 45

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโลกลืม หมูที่ 9 จํานวน 500,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.สายโลกลืม หมูที่ 9 ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 720.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50
 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ
กําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(1)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 122 ลําดับ
ที่ 196
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสหนองขอน 2 หมูที่ 8 จํานวน 500,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.สายไสหนองขอน 2 หมูที่ 8 ขนาดผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 720.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.50 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบิหารสวนตําบลเกาะ
ขันธกําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(1)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา 120  ลําดับที่ 177

โครงการกอสรางศูนยอาหารฮาลาล จํานวน 500,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคากอสรางศูนยอาหารฮาลาล หมูที่ 6 โดยกอสรางอาคาร
ขายของขนาดกวางไมนอยกวา 3.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 9.00
 เมตร จํานวนไมนอยกวา 7 หลัง กอสรางหองน้ําขนาดกวางไมนอยกวา 2.00
 เมตร ยาวไมนอยกวา 3.00 เมตร จํานวน 1 หลัง พรอมปรับภูมิทัศน  (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธกําหนด) พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 68(7)(11)และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 143 ลําดับที่ 14

โครงการกอสรางอาคารเก็บวัสดุ ครุภัณฑ อบต.เกาะขันธ จํานวน 500,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารเก็บวัสดุ ครุภัณฑ อบต.เกาะขันธ โดยมี
ขนาดพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 84 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธกําหนด) พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(9)และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 171 ลําดับที่ 12
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โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน บานทาไทร หมูที่ 1 จํานวน 357,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาขยายเขตระบบประปาหมูบาน บานทาไทร หมูที่ 1 ระยะ
ทางไมนอยกวา 4,450 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหาร
สวนตําบลเกาะขันธกําหนด)พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67(1)และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562/พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 129  ลําดับที่ 3

โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน บานไสเหรียง หมูที่ 10 จํานวน 221,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาขยายเขตระบบประปาหมูบาน บานไสเหรียง หมูที่ 10
 ระยะทางไมนอยกวา 2,800 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลเกาะขันธกําหนด)พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
ตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ปาย
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา 67(1)/และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 /พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 130  ลําดับที่ 18
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรและของดีตําบลเกาะขันธ จํานวน 300,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ ผลผลิตทางการเกษตรของดีตําบล
เกาะขันธ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเงินรางวัล คาตอบแทนพิธีกร คา
ตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด คาตอบแทนวิทยากรบรรยายทาง
วิชาการ คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด  คามหรสพ คาจางเหมาตกแตงสถานที่ คา
เชาเต็นท โตะเกาอี้ ผาคลุมโตะ คาเวที เครื่องเสียงและเต็นทคลุมเวที คาถวย
รางวัลและของรางวัล คาปายประชาสัมพันธ คาสื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
และเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรมและผูเขารวมเสวนาทางการเกษตร คา
วัสดุ อุปกรณ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 66 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา การสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 159 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
  
ประเภทวัสดุคงทน  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน เคียว สปริงเกอร จอบ
หมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดิน เครื่องดักแมลง อวน กระชัง ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
     - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว พืชและสัตว พันธสัตว
ปีกและสัตวน้ํา วัสดุเพราะชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผาใบหรือพลาสติก หนากากปองกันแกสพิษ ฯลฯ  

     -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 28,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 28,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 28,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 28,500 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาปายประชาสัมพันธโครงการ คาตนไม คาดินเตรียม
ปลูก คาปุยเคมี คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คา
วัสดุ อุปกรณ ในการดําเนินกิจกรรมและอื่นๆที่เกี่ยวของในโครงการ
     -เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537มาตรา67(7) และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 9

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,779,000 บาท

งบกลาง รวม 19,779,000 บาท
งบกลาง รวม 19,779,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 168,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลเกาะขันธ 
     -เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557,พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.2553 /ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เปนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ตอ
ปี ของคาจางโดยประมาณทั้งปี
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่2)พ.ศ.2561/หนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,392,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินสงเคาะหใหกับผูสูงอายุในตําบลเกาะขันธ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยัง
ชีพใหกับผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที4่)พ.ศ.2562 /ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16แหง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542/ตามหนังสือ ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 140  ลําดับ
ที่ 12

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,600,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหใหกับผูพิการในตําบลเกาะขันธ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่4)พ.ศ.2562/ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพ.ร.บ.กําหนด
แผลและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542/ตามหนังสือ ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 140  ลําดับ
ที่ 13

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหใหกับผูป่วยโรคเอดสในตําบลเกาะขันธ ราย
ละ 500 บาท/เดือน
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพของ อปท.พ.ศ.2548 ขอ 16 และขอ 17 /ตามภาระกิจการถาย
โอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542/ตามหนังสือ ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว684 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 140  ลําดับที่ 11

วันที่พิมพ : 30/9/2562  14:06:21 หนา : 107/109



สํารองจาย จํานวน 2,000,000 บาท

     -นําเงินสํารองจายไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น เชน การ
ปองกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันและโรคติดตอ
     -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545/ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่)พ.ศ.2561/หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562/หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว6845 ลงวันที่ 1
 เมษายน 2562/พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(4)

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชน
ไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีเสน  สัญญาณไฟจราจร  ปาย
จราจร กระจกโคงจราจร  กระบองไฟจราจร กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว สามเหลี่ยมหยุดตรวจ เปนตน
     - เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
/หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ จํานวน 200,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลเกาะขันธ
     -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1263
 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 

วันที่พิมพ : 30/9/2562  14:06:21 หนา : 108/109



เงินชวยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจางที่
ถึงแกความตายขณะปฏิบัติหนาที่
    -เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผูรับ
บํานาญ ลูกจางและพนักงานถึงแกความตาย พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 30
 พฤศจิกายน 2560/ตามหนังสือที่  มท 0809.3/ว90 ลงวันที่ 15
 ธันวาคม 2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 269,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(ก
ทบ.)  
     -เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560/หนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561/หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ

อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 58,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 745,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 495,000 บาท

     ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 10,000 บาท

     ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 240,000 บาท

     ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 329,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

     ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 100,000 บาท

     ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 500 บาท

     ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

     ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

     ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 4,000 บาท

     ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 15,000 บาท

     ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

     ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,500 บาท

     ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

     ประมาณการเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

     ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

     ประมาณการเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 155,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 120,000 บาท

     ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 35,000 บาท

     ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,470,500 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 541,000 บาท

     ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,100,000 บาท

    ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,200,000 บาท

    ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 180,000 บาท

    ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,804,500 บาท

    ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ
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คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 40,000 บาท

    ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ

คาภาคหลวงแร จํานวน 200,000 บาท

    ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท

    ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 2,200,000 บาท

    ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

    ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 31,600,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 31,600,000 บาท

     ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา
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