






องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ
เขต/อําเภอ ทุงสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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110/2  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล นาไมไผ
  เขต/อําเภอ ทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110

พื้นที่ 123.40 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,754 คน
ชาย 4,786 คน

หญิง 4,968 คน

ขอมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลนาไมไผ่
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาไมไผอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาไมไผจึงขอชี้แจงให
ทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,710,526.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,919,085.14 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,951,304.51 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 41,290.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 47,950,343.39 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 219,578.75 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 19,024.60 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 70,518.27 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 183,224.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 18,050.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,166,765.77 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,273,182.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 469,799.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 36,098,550.89 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,956,840.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,914,687.25 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,284,471.64 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,165,552.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,777,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 469,798.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,407,100.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,351,400.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ

อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 150,947.43 310,000.00 310,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 11,970.60 147,000.00 147,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 157,681.55 160,000.00 160,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 175,425.00 210,000.00 210,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 83,420.00 110,000.00 110,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 579,444.58 937,000.00 937,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 24,314,763.62 22,563,000.00 22,563,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24,314,763.62 22,563,000.00 22,563,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,250,150.00 29,500,000.00 31,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,250,150.00 29,500,000.00 31,000,000.00
รวม 50,144,358.20 53,000,000.00 54,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 14,678,214.00 16,992,150.00 17,197,000.00

งบบุคลากร 12,602,370.00 14,297,720.00 14,836,100.00

งบดําเนินงาน 7,337,024.24 11,751,430.00 13,457,200.00

งบลงทุน 5,933,833.00 7,123,700.00 6,395,700.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 100,000.00 55,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,032,992.68 2,735,000.00 2,559,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 43,584,433.92 53,000,000.00 54,500,000.00

รวม 43,584,433.92 53,000,000.00 54,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,384,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 325,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,789,900

แผนงานสาธารณสุข 599,900

แผนงานสังคมสงเคราะห 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,536,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 390,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,073,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 583,600

แผนงานการพาณิชย 500,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,197,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 54,500,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,895,780 2,179,840 11,075,620

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,262,320 0 3,262,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,633,460 2,179,840 7,813,300

งบดําเนินงาน 3,976,200 850,000 4,826,200

    ค่าตอบแทน 356,200 115,000 471,200

    ค่าใช้สอย 2,705,000 660,000 3,365,000

    ค่าวัสดุ 480,000 75,000 555,000

    ค่าสาธารณูปโภค 435,000 0 435,000

งบลงทุน 416,400 41,000 457,400

    ค่าครุภัณฑ์ 416,400 41,000 457,400

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000

    รายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000

                                             รวม 13,313,380 3,070,840 16,384,220

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

รวม

งบดําเนินงาน 295,000 295,000

    ค่าตอบแทน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 225,000 225,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

งบลงทุน 10,900 10,900

    ค่าครุภัณฑ์ 10,900 10,900

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 325,900 325,900



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,276,700 0 2,276,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,276,700 0 2,276,700

งบดําเนินงาน 2,743,000 1,453,000 4,196,000

    ค่าตอบแทน 185,600 0 185,600

    ค่าใช้สอย 2,493,400 0 2,493,400

    ค่าวัสดุ 0 1,453,000 1,453,000

    ค่าสาธารณูปโภค 64,000 0 64,000

งบลงทุน 0 132,200 132,200

    ค่าครุภัณฑ์ 0 132,200 132,200

งบเงินอุดหนุน 0 2,185,000 2,185,000

    เงินอุดหนุน 0 2,185,000 2,185,000

                                             รวม 5,019,700 3,770,200 8,789,900
แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000

    ค่าใช้สอย 260,000 260,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

งบลงทุน 19,900 19,900

    ค่าครุภัณฑ์ 19,900 19,900

งบเงินอุดหนุน 280,000 280,000

    เงินอุดหนุน 280,000 280,000

                                             รวม 599,900 599,900



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 120,000 120,000

                                             รวม 120,000 120,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,483,780 0 1,483,780

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,483,780 0 1,483,780

งบดําเนินงาน 1,345,000 0 1,345,000

    ค่าตอบแทน 195,000 0 195,000

    ค่าใช้สอย 480,000 0 480,000

    ค่าวัสดุ 660,000 0 660,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 60,000 5,611,700 5,671,700

    ค่าครุภัณฑ์ 60,000 0 60,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 5,611,700 5,611,700

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 6,000 6,000

    เงินอุดหนุน 0 6,000 6,000

                                             รวม 2,918,780 5,617,700 8,536,480



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 390,000 390,000

    ค่าใช้สอย 390,000 390,000

                                             รวม 390,000 390,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 660,000 345,000 1,005,000

    ค่าใช้สอย 560,000 345,000 905,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 68,000 68,000

    เงินอุดหนุน 0 68,000 68,000

                                             รวม 660,000 413,000 1,073,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและ

ป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 425,000 125,000 550,000

    ค่าตอบแทน 25,000 0 25,000

    ค่าใช้สอย 390,000 125,000 515,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

งบลงทุน 33,600 0 33,600

    ค่าครุภัณฑ์ 33,600 0 33,600

                                             รวม 458,600 125,000 583,600



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 430,000 430,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

    ค่าสาธารณูปโภค 300,000 300,000

งบลงทุน 70,000 70,000

    ค่าครุภัณฑ์ 70,000 70,000

                                             รวม 500,000 500,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,197,000 17,197,000

    งบกลาง 17,197,000 17,197,000

                                             รวม 17,197,000 17,197,000



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,384,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 325,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,789,900

แผนงานสาธารณสุข 599,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,536,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 390,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,073,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 583,600

แผนงานการพาณิชย์ 500,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,197,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 54,500,000

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารสวนตําบลนาไม้ไผ และโดยอนุมัติของนายอําเภอทุงสง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 54,500,000 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลนาไม้ไผปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของ
องค์การบริหารสวนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลนาไม้ไผมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายชัยพิภัทร  รัตนบุรี)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลนาไม้ไผ

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายจิรโรจน์  สําแดง)

ตําแหนง นายอําเภอทุงสง



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ

อําเภอ ทุงสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,313,380 บาท

งบบุคลากร รวม 8,895,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,577,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,633,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,595,732 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงตางๆ สังกัดสํานักงาน
ปลัด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน
-เปนไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 16,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักงาน
ปลัด เชน คาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
- เปนไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบล
ที่ควรไดรับตามระเบียบกฏหมายกําหนด
- เปนไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,603,228 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง ตําแหนงตางๆ สังกัดสํานักงานปลัด ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบ
แทน
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 166,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางสังกัดสํานักงานปลัด เชน คา
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 3,976,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 356,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 38,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท
. ไดแก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ของสํานักงานปลัดและหรือบุคคล
อื่นตามที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่และที่ไดรับมอบ
หมาย เชน เงินตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางของสํานักงานปลัดที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
คําสั่งที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบวาดวยการนั้น
กําหนด
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 218,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลของสํานักงานปลัด ซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบวาดวยการนั้นกําหนด
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลของสํานักงาน
ปลัด และของคณะผูบริหาร ตามระเบียบวาดวยการนั้นกําหนด
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 2,705,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 740,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเปน
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจายเปนคาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาพิมพเอกสารคาใชจายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองคณะบุคคล
รวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรอง ฯลฯ
 จํานวน  20,000  บาท   
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ   เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการ
รับรองประชุมสภาหรือคณะกรรมการ อนุคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบรวมถึงผูเขาประชุมอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท 
(3)พิธีเปดอาคารตางๆ  จํานวน 5,000 บาท
(4)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  5,000  บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตาง  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
-ตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 360,000 บาท

-เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดตอราชการ
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา สําหรับพิธีการ
ตามวาระโอกาสจําเปน

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ
สําหรับพิธีการ ตามวาระโอกาสจําเปน
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคล
ตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจายคา
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โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน อําเภอ จังหวัดเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกพบปะประชาชนหรือสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาตําบลนาไมไผ การจัดหนวยเคลื่อนที่
บริการตางๆ และภารกิจอื่นๆ ฯลฯ ตามอํานาจหนาที่
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 310 ลําดับที่ 2

โครงการงานรัฐพิธี จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอองคพระมหา
กษัตริย และสมเด็จพระราชินีการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย และพระ
บรมวงศศานุวงศ และวันสําคัญตางๆ ฯลฯ ( 23 ตุลาคม, 12 สิงหาคม, 5
 ธันวาคม ฯลฯ)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22
 เมษายน 2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 313 ลําดับที่ 18

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 670,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบลนาไมไผ ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบ
ถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู
แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัด
สถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะ
กรรมการ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 310 ลําดับที่ 3

โครงการจัดประชุมประชาคมและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทําแผนดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบล และดําเนินการอื่นๆรวมถึงการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2559 เรื่อง ตอบขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559
8) หนังสือกรมสงแสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง เผยแพรเอกสารประเด็นค??า
ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-
2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุดที่ 1
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวัน
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ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลง
วันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทอง
ถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)

โครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น จัด
กิจกรรมอบรมประชุม ชี้แจงทําความเขาใจเพื่อสรางทัศนคติและจิตสํานึก
ที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันทโดยเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชน และกิจกรรมแสดงผลงานที่ผานมาหรือภารกิจอื่นใดที่
เกี่ยวเนื่อง
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 311 ลําดับที่ 5

โครงการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมศักยภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ แกผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และสมาชิก อบต. เพื่อบริการ
ประชาชน การเปนเจาภาพจัดโครงการประชุม อบรมสัมนาหรือโครงการ
ที่มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย
องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผเปนหนวยเบิกจายหรือหนวยงานอื่น
เปนหนวยเบิกจายทั้งนี้ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อบริการประชาชน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 312 ลําดับที่ 15

โครงการอบรมจริยธรรมพนักงาน พนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมจริยธรรม พนักงาน
จาง  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 313 ลําดับที่ 19
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โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานในภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ ตามโครงการสําหรับพนักงานพนักงานจาง ผู
บริหาร สมาชิก อบต. ผูนําชุมชน กลุมสตรี ประชาคม กรรมการองคกร
ชุมชนตางๆ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 311 ลําดับที่ 7

โครงการอบรมเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลที่ดี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลที่
ดี เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 314 ลําดับที่ 21

โครงการอบรมใหความรูและสงเสริมการป้องกันการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการโครงการอบรมใหความรูและสงเสริมการป้องกัน
การทุจริต เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 314 ลําดับที่ 22
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ  คลิป กุญแจ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ วัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติ
งาน
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเปน เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ดอกลําโพง ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาลางจานและ
อุปกรณ น้ํายาลางหองน้ําและอุปกรณ ไมกวาด พรมเช็ดเทา ผาเช็ด
มือ จาน ชอน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก ยางนอก ยางใน กรวยจราจร ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง จากรถกูชีพ รถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนต รถยนตบรรทุกน้ํา และยานพาหนะอื่นๆ ของทาง
ราชการ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง จารบี แกสหุงตม ถาน และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง สําหรับ
ยานพาหนะของ อบต.และสนับสนุน ใหกับเครื่องจักรกลของหนวยงาน
อื่นๆ ที่ อบต. ขอรับการสนับสนุน 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร สติ๊กเกอร สี พูกัน แปรง ผาขาวดิบ ขาตั้งกลอง รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึกและตลับหมึกสี-ขาว
ดํา แผนซีดีบันทึกขอมูล สายเคเบิล เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 435,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ อบต.จําเปนตองจาย เชน คาไฟฟ้าสํานักงาน คาไฟฟ้า
ของศูนย ICT ประจําตําบล ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ อบต.จําเปนตองจาย รวมถึงคาใช
จาย อื่นๆ เชน ติดตั้งมิเตอรน้ํา ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ตาม
อัตราที่ระเบียบกฏหมายกําหนด และคาใชจายในการเชื่อมตอระบบ อินเตอร
เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาการเขียนปรับปรุงขอมูล การดูแลระบบ การ
พัฒนาเว็บประจําสํานักงานตลอดถึงคาธรรมเนียมการเชาใชพื้นที่การให
บริการ ตลอดถึงคาธรรมเนียมการเชาใชพื้นที่การใหบริการอินเตอรเน็ตฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 416,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 416,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จํานวน  1
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1.  ความละเอียด  24  ลานพิกเซลขึ้นไป
2.  เปนกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอลแบบ DSLR
3.  ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image Sensor)
4.  มีระบบแฟลชในตัว
5.  สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็มหรือเมื่อ
ตองการเปลี่ยน
6.  สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
7.  มีกระเป๋าบรรจุกลอง
พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต. กําหนด  ตั้งตามราคาทองตลาด

เกาอี้ทํางานพนักงาน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  (หัวหนาสวน
ราชการ)  จํานวน  1  ตัว  พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต.กําหนด  ตั้งตาม
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล  (ขาว – ดํา)  ความ
เร็ว  30  แผนตอนาที  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็วขั้นต่ํา
2.  เปนระบบมัลติฟังกชั่น
3.  เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ – ขยายได
พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต. กําหนด  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอยกวา 4
 ฟุต จํานวน  1 ตู  โดยใชราคาตามทองตลาด   
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ตูเหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.) จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  (มาตรฐาน มอก.)  แบบ  2
  บาน  จํานวน  1  ใบ  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1.  มีมือจับชนิดบิด
2.  มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3.  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต. กําหนด  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

โตะทํางานพนักงาน จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน  (หัวหนาสวน
ราชการ)  จํานวน  1  ตัว  พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต.กําหนด  ตั้งตาม
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

โตะหมูบูชา จํานวน 25,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชา  จํานวน  3  ชุด  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1.  ทําดวยไมสัก
2.  มีโตะหมูบูชา 9 ตัว  ความกวางตัวละ 9 นิ้ว
3.  มีฐานรองโตะหมู
พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต. กําหนด  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่  1
  (จอภาพแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19  นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1.  มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก  (4 core)  โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา  2.8 GHz  และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน  1  หนวย
2.  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา  8 MB
3.  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้
-  เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหนวยความจํา  ขนาดไม
นอยกวา  2 GB หรือ
-  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง  แบบ  Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  2 GB หรือ
-  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
4.  มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
5.  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB  
จํานวน  1   หนวย
6.  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน  1  หนวย
7.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
8.  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ
USB.2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
9.  มีแป้นพิมพและเมาส
10.  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ฉบับ
เดือน  มีนาคม  2562
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA  จํานวน  1
  เครื่อง  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา  800 VA (480 Watts
2.  สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา  15  นาที  ตั้งตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน  มีนาคม  2562

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

1.คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 190,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน รถยนตบรรทุกน้ํา รถ
ยนตสวนกลาง ฯลฯ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง)

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง เพื่อเปนคา
จางบริการในการจัดทํารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับ
บริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 25,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 3,070,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,179,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,179,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,760,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงตางๆ สังกัดกองคลัง ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลสังกัดกองคลัง เชน คา
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
-เปนไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบล
ที่ควรไดรับตามระเบียบกฏหมายกําหนด
- เปนไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 319,440 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง ตําแหนงตางๆ สังกัดกองคลัง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทน
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางสังกัดกองคลัง เชน คาครองชีพ
ชั่วคราว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 850,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท
. ไดแก พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ของกองคลังและหรือบุคคลอื่นตามที่
ไดรับการแตงตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่และที่ไดรับมอบ
หมาย เชน เงินตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

วันที่พิมพ : 24/9/2562  09:39:20 หนา : 30/96



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคําสั่งที่ไดรับมอบ
หมายใหปฏิบัติ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบวาดวยการนั้นกําหนด
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลของสวนการคลัง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบวาดวยการนั้นกําหนด
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

2. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ คาคัดลอกขอมูล
ที่ดิน คาสแกนระวาง คาถายเอกสาร คาวัสดุสํานักงาน คาจางลูกจาง และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดทําแผนที่ภาษี
-เปนไปตาม หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว462 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 (การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 311 ลําดับที่ 9

3. โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธการจัด
เก็บภาษี โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 312 ลําดับที่ 10
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ วัสดุ
อื่นๆที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง จารบี แกสหุงตม ถาน และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง สําหรับ
ยานพาหนะของ อบต.และสนับสนุน ใหกับเครื่องจักรกลของหนวยงาน
อื่นๆ ที่ อบต. ขอรับการสนับสนุน 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

วันที่พิมพ : 24/9/2562  09:39:20 หนา : 35/96



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน ผาหมึกและตลับหมึกสี-ขาว
ดํา แผนซีดีบันทึกขอมูล สายเคเบิล เมนบอรด ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 41,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สาหรับงานจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน  1
  เครื่อง  งบประมาณ 30,000.-
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
-ตั้งตามราคาทองตลาด
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ตูเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.) จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.) แบบ 2
บาน จํานวน 2 ใบ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต. กําหนด ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 325,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือ
คาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคา
ใชจายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

วันที่พิมพ : 24/9/2562  09:39:20 หนา : 38/96



ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. โครงการอบรม อปพร. จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรม คาอุปกรณ คาวิทยากร ในการฝึกเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใหแกสมาชิก อปพร.ไดมีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกวิธีและ
ปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ อบต.นาไมไผกําหนด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 297 ลําดับที่ 13

2. โครงการอบรมทักษะเกี่ยวกับการชวยเหลือผูประสบภัย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกทบทวน และคาวัสดุ อุปกรณ สําหรับใชในการ
ฝึก เพื่อใหสมาชิกกูชีพกูภัย และแกนนําชวยเหลือผูประสบภัยมีความรูเกี่ยว
กับการใชเครื่องมือตางๆ ในการชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
และปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ อบต.นาไมไผกําหนด      
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 298 ลําดับที่ 16

3. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานตโดยเปนคาใชจายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณที่ใชในการตั้งจุด
บริการ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ตามเทศกาลตางๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ อบต
.กําหนด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 297 ลําดับที่ 10

4. โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะความรูเกี่ยวกับการพรอมรับภัย
ธรรมชาติ (ไฟป่า) ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผล เพื่อใหประชาชนและผูนํา
ชุมชนไดเขาใจในการควบคุมภัยป่าที่เกิดขึ้นในชุมชน  ตลอดจนกิจกรรม
อื่นๆ ที่ อบต.นาไมไผกําหนด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 298 ลําดับที่ 14

5.โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยตางๆ

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยจากอุบัติเหตุ
ทางถนน และภัยอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ อบต.นาไมไผกําหนด     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 297 ลําดับที่ 9
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมาย
ยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ วัสดุอื่นๆ ที่จําเปน
ในการปฏิบัติงาน
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน เครื่องดับเพลิง สายสงน้ําดับ
เพลิง ฯลฯ วัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 10,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  จํานวน  1  ใบ  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตํามมําตรฐํานผลิตภัณฑอุตสําหกรรม (มอก.)
พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต. กําหนด  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

หมอแปลงไฟฟ้า จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหมอแปลงไฟฟ้า ขนาดไมนอยกวา 30
 แอมป จํานวน  1 เครื่อง  
พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต. กําหนด  ตั้งตามราคาทองตลาด

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาหลวงเสน สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 299 ลําดับที่ 19
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,019,700 บาท

งบบุคลากร รวม 2,276,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,276,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,405,680 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงตางๆ สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบล
พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
-เปนไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบล
ที่ควรไดรับตามระเบียบกฏหมายกําหนด
- เปนไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนวิทยฐานะของครู ค.ศ.1 ค.ศ 2 และ ตําแหนง
อื่นๆ ตามแผนกรอบอัตรากําลัง 3 ป
- เปนไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 672,720 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง ตําแหนงตางๆ สังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบล พรอม
ทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทน
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,300 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เชน คาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 2,743,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแก อปท.     
เชน คณะกรรมการสอบคัดเลือก เปนตน เงินรางวัลประจําป(เงินเพิ่ม
พิเศษ) ใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนง      
ผูอํานวยกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา), นักวิชาการศึกษา,ครูผูดูแล
เด็ก,ครู ค.ศ.1, ครู ค.ศ.2     
และตําแหนงอื่นๆ ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินเปนเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงาน สวนตําบลตําแหนง ผูอํานวยกองการศึกษา ,นักวิชาการศึกษา,เจา
พนักงานธุรการ,ครู,ครู ค.ศ.1, ครู ค.ศ.2,ครูผูดูแลเด็กพนักงานจางตาม
ภารกิจ ฯลฯ     
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คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนง ผูอํานวยกองการ
ศึกษา    
นักวิชาการศึกษา ฯลฯ    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,600 บาท

เพื่อจายเปนคาการศึกษาบุตรสําหรับขาราชการตําแหนงผูอํานวยการกองการ
ศึกษา  นักวิชาการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก, ครูและพนักงานสวนทองถิ่น    

ค่าใช้สอย รวม 2,493,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คา
เชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
-เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

02. โครงการสงเสริมพัฒนาการศึกษาเนื่องในวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563  เชน คา
เชาเวที  เตนท โตะ เกาอี้ เครื่องเสียง คาของขวัญรางวัล คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม และรายจายอื่นๆ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 257 ลําดับที่ 2

03. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับยุวชน รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการ  เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาของที่ระลึก  คาอาหารและเครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 259 ลําดับที่ 14   
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04.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเปนคาดําเนินการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพของ
พนักงานกองการศึกษา ดานการดูแลเด็ก,สื่อการสอน,คอมพิวเตอร, คุณธรรม
จริยธรรม การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา,การจัดทําแผนการสอนและดาน
อื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อจายเปนคาที่พัก  คาอาหาร  คาอาหารวาง  คาตอบแทน
วิทยากร  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 264 ลําดับที่ 33 

05.โครงการ ฒ.ผูเฒาเลาเรื่องชวนฟัง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนการคาใชจายในการจัดโครงการเชน คาวิทยากร วัสดุอุปกรณและ
รายจายอื่นๆ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 264 ลําดับที่ 34

06. โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คารถโดยสารประจําทาง  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาจัดทําป้ายไวนิล และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ    
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 258 ลําดับที่ 6

07. โครงการเยี่ยมบาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เชน  คาเอกสาร
ประเมิน ฯลฯ      
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 265 ลําดับที่ 41

08.โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะหนูนอยคนเกง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนการคาใชจายในการจัดโครงการเชน คาเชา เตนท โตะ เวที เครื่อง
เสียง  ของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 264 ลําดับที่ 35

09. โครงการวันสําคัญ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันแม  วันขึ้นปใหม  วันเขาพรรษา  และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่อบต.นาไมไผ  กําหนด    
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 261 ลําดับที่ 24

วันที่พิมพ : 24/9/2562  09:39:20 หนา : 46/96



10.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ
สอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 338,300 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 264 ลําดับที่ 36

11.โครงการสนับสนุนคาใชจายสนับสนุนสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) จํานวน 975,100 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายสนับสนุนสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 265 ลําดับที่ 37

12.โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

จํานวน 225,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 265 ลําดับที่ 38

13.โครงการอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 265 ลําดับที่ 39
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 64,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ อบต.จําเปนตองจาย เชน  คาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ตาม
อัตราที่ระเบียบกฏหมายกําหนด และคาใชจายในการเชื่อมตอระบบ อินเตอร
เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,770,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,453,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,453,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 61,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ  คลิป กุญแจ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 วัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเปน เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ดอกลําโพง ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาลางจานและ
อุปกรณ น้ํายาลางหองน้ําและอุปกรณ ไมกวาด พรมเช็ดเทา ผาเช็ด
มือ จาน ชอน กระติกน้ําแข็ง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,302,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหาอาหารเสริม(นม)สําหรับ
โรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 3 ศูนย
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ
 คอน คีม จอบ เลื่อย ทินเนอร  ปูนซิ
เมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย หิน ยางมะตอย ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ทอตางๆ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติ
บริการ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธ
พืช พันธุสัตว ฯลฯ     
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึกและตลับหมึกสี-ขาว
ดํา แผนซีดีบันทึกขอมูล สายเคเบิล เมนบอรด โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    

งบลงทุน รวม 132,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 132,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอยกวา 4
 ฟุต จํานวน  4 ตู สําหรับกองศึกษา 2 ตัว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงสาน
 2  ตัว โดยใชราคาตามทองตลาด   

จัดซื้อตูเหล็ก จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  (มาตรฐาน มอก.)  แบบ  2
  บาน  จํานวน  4  ใบ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้
1.  มีมือจับชนิดบิด
2.  มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3.  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต. กําหนด  ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

วันที่พิมพ : 24/9/2562  09:39:20 หนา : 52/96



โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 3  ตัว

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน จํานวน 18,700 บาท

-เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 1
 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
1) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
แบบ Smart TV 
2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 48 นิ้ว
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)
4) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง
5) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร
6) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต.กําหนด ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สาหรับงานสานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องคอมพิวเตอร All In One สาหรับงาน
สานักงาน)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 3 MB
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จานวน 1
 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สาหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จานวน 1
 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอภาพแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย
กวา 8 MB
3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
- เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
4. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
6. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
8. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ
USB.2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
9. มีแป้นพิมพและเมาส
10. มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2  ตัวตาม
มาตรฐานและราคากลางกระทรวง ICT   

งบเงินอุดหนุน รวม 2,185,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,185,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.คาอาหารกลางวัน จํานวน 1,920,000 บาท

-เพื่อเปนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 261 ลําดับที่ 20

2.โครงการพัฒนาการเรียนรู จํานวน 265,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาการเรียนรู  โรงเรียน จํานวน 4
 โรงเรียน ศูนย กศน. 1 แหง
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 262 ลําดับที่ 26-30

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 599,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการป้องกันไขเลือดออกกําจัดยุงลายและการแพรระบาดของโรคไขเลือด
ออก

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันไขเลือดออกกําจัดยุงลาย
และการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก   เชน คาวิทยากร คาเอกสาร  คา
อาหาร  คาป้ายประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 305 ลําดับที่ 22)  
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2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา(ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บา(ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี   ประจําปงบประมาณ  2562  เชน  คาวัสดุวิทยา
ศาสตรและการแพทย  คาซื้อเวชภัณฑวัคซีน ยาคุมกําเนิด คาวิทยากร คา
เอกสาร คาอาหาร  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาการสํารวจจํานวนสุนัขและ
แมว สําหรับการป้องกันการแพรระบาดในโรคของสุนัขแมว สัตวอื่น ๆ และ
กิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120  ลง
วันที่   12  มกราคม  2561
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/1745  ลงวันที่ 31  สิงหาคม  2560
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/1042  ลงวันที่ 10  เมษายน  2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 306 ลําดับที่ 27

3.โครงการอบรมใหความรูการจัดการขยะชุมชน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูการจัดการขยะ
ชุมชน     เชน คาวิทยากร คาเอกสาร  คาอาหาร  คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
จัดซื้อถังขยะ  และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0891.4/ว 407  ลงวันที่ 26  กุมภาพันธ  2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 301 ลําดับที่ 1

4.โครงการสนับสนุนการดูแลชุมชนป้องกันโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดูแลชุมชนป้องกัน
โรคเอดส  เชน คาวิทยากร คาเอกสาร  คาอาหาร  คาป้ายไวนิล และคาใช
จายอื่น ๆที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 303 ลําดับที่ 14

วันที่พิมพ : 24/9/2562  09:39:20 หนา : 58/96



5.โครงการอนามัยเจริญพันธ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการโครงการอนามัยเจริญพันธ เชน คาวิทยากร คา
เอกสาร  คาอาหาร  คาป้ายไวนิล และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 309 ลําดับที่ 37

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน เบนซิน ดีเซล และ
น้ํามันอื่นๆเพื่อใชในภารกิจการฉีดพนหมอกควัน
และกิจกรรมอื่นๆ ดานสาธารณสุข"     
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย ยาฉีดพนหมอกควันกําจัด
ยุง ยารักษาโรคระบาดอื่นๆ สําลี ถุงมือ 
น้ํายาฆาเชื้อโรคแบบน้ําหรือเจล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 19,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางานพนักงาน จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  จํานวน 1 ตัว พรอมรายละเอียดอื่นตาม
ที่ อบต.กําหนด ตั้ง
ตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ตูเหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก) จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.) แบบ 2
บาน จํานวน 1 ใบ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต. กําหนด ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มาตรฐาน มอก.) จํานวน 7,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ใบ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตํามมําตรฐํานผลิตภัณฑอุตสําหกรรม (มอก.)
พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต. กําหนด ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

โตะทํางานพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพนักงาน จํานวน 1 ตัว พรอมรายละเอียด
อื่นตามที่ อบต.กําหนด ตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 14 หมูบานๆ ละ 20,000
 บาท 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการบานทองถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการบานทองถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเปนผูยากไร และมีรายไดไม
เพียงพอตอการเลี้ยงชีพหรือผูซึ่งไดรับการคัดเลือกและพิจารณาแลวเห็นวา
สมควรไดรับการอนุเคราะหตามหนังสือสั่งการกําหนด 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 283 ลําดับที่ 3

2. โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ,ผูพิการ ที่บาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม สงเสริมพัฒนา อผส ในการอบรมให
ความรู ทัศนศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลนาไม
ไผกําหนด  เชน คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง  วัสดุอุปกรณเครื่อง
เขียน สมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดโครงการฯ 
-เปนไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542  ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 283 ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,918,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,483,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,483,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 749,100 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงตางๆ สังกัดกองชาง ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  
-เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง เชน คา
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบล
ที่ควรไดรับตามระเบียบกฏหมายกําหนด 
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 590,280 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง ตําแหนงตางๆ สังกัดกองชาง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทน 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 78,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางสังกัดกองชาง เชน คาครองชีพชั่ว
คราว ฯลฯ   
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 1,345,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท
. ไดแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางกองชางและหรือ
บุคคลอื่นตามที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่ และที่ได
รับมอบหมาย เชน เงินตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจาหนาที่ใน
การเลือกตั้งกรรมการตรวจการจาง/ตรวจรับพัสดุ/เปดซองการจัดซื้อจัด
จาง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ ตามระเบียบวาดวยการพัสดุ/คณะ
กรรมการตามระเบียบกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคล หรือกรรมการ
อื่นๆ 
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางของกองชางที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบวา
ดวยการนั้นกําหนด 
-เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลของกองชางซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบวาดวยการนั้นกําหนด     
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลของกองชาง ตาม
ระเบียบวาดวยการนั้นกําหนด
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ วัสดุ
อื่นๆที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเปน เชน ฟวส สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า โคมไฟพรอมขาหรือกาน ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า และอุปกรณที่เกี่ยวของโคมไฟสาธารณะ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ
 คอน คีม จอบ เลื่อย ทินเนอร  ปูนซิ
เมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย หิน ยางมะตอย ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ทอตางๆ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติ
บริการ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก ยางนอก ยางใน และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง จากรถกระเชาไฟฟ้า และ
ยานพาหนะอื่นๆ ของทางราชการ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง จารบี แกสหุงตม ถาน และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง สําหรับ
ยานพาหนะของ อบต.และสนับสนุน ใหกับเครื่องจักรกล ของหนวยงานอื่นๆ
ที่ อบต.ขอรับการสนับสนุน 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน ผาหมึกและตลับหมึก สี-ขาว
ดํา แผนซีดีบันทึกขอมูล สายเคเบิล เมนบอรด ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ  ตามอัตราที่ระเบียบ
กฏหมายกําหนด  ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

สวานไฟฟ้าโรตารี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดสวานไฟฟ้าโรตารี จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดัง
นี้ มีกําลังไฟไมนอยกวา 820 วัตต (สําหรับใชในการปฏิบัติงานตางๆ ทางดาน
การเจาะแบบกระแทกในคอนกรีต) พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต
.กําหนด ตั้ง
ตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

1.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือ
คาซอมกลาง)

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

คาชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา (คาK) จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา (คา K) หรือคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
-เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร
 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,617,700 บาท
งบลงทุน รวม 5,611,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,611,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01.โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีตสายชลประทาน 
(ตอนที่ 4) หมูที่ 1 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 397,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีตสายชล
ประทาน(ตอนที่ 4) หมูที่ 1 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 900 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (กองชาง)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 397 ลําดับที่ 1

02.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนาวัง – ป่าไมแดง(ตอนที่ 
2) หมูที่ 2 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 391,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนาวัง – ป่าไม
แดง (ตอนที่2) หมูที่ 2 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
        ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 600 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (กองชาง)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 172 ลําดับที่ 9
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03.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ถนนสายบานแร (ตอนที่ 3) หมูที่ 3 
ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 390,900 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคสล.ถนนสายบานแร (ตอน 3) หมูที่ 3
 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
กอสรางรางระบายน้ํากวาง 1.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.12 ม.พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ 2 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 199 ลําดับที่ 44

04.โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต สายราชพัสดุ หมูที่ 
4 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 397,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีตสายราช
พัสดุ หมูที่ 4 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีราย
ละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
        ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 900 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 120 ลําดับที่ 8
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05.โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต สายคลองนาวัง-เขต
หมู 2  หมูที่ 5 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 397,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต สายคลองนา
วัง -เขตหมู 2  หมูที่ 
5 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
        ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 900 
ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตาม
แบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด  งบประมาณตั้งไว   397,000  บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 123 ลําดับที่ 16

06.โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต สายราษฎรนิยม 
(ตอนที่ 5)  หมูที่ 6 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 397,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีตสายราษฎร
นิยม (ตอนที่ 5) หมูที่ 6  ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 900
 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตาม
แบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติ และ
ระเบียบ ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 124 ลําดับที่ 21
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07.โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต สายบอสมไฟ (ตอน
ที่ 3) หมูที่ 7 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 397,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต สายบอสม
ไฟ (ตอนที่ 3)  หมูที่ 7 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 900 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (กองชาง)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 127 ลําดับที่ 32

08.โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีตสายตนเหรียง(ตอนที่ 
3)  หมูที่ 8 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 397,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีตสายตนเหรี
ยง (ตอนที่ 3) หมูที่ 8 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 900 
ตารางเมตรพรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตามแบบ
แปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 129 ลําดับที่ 37
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09.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานอมเกลา หมูที่ 9 
ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 412,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานอมเกลา  หมู
ที่ 9 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
        ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตาม
แบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 (กองชาง)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 173 ลําดับที่ 12

10.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแขอุทิศ  หมูที่ 10  ตําบลนาไม
ไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 381,300 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแขอุทิศ  หมูที่ 10  ตําบล
นาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
        ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 595 
ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ป้าย ตามแบบ
แปลนที่ อบต.นาไมไผกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 174ลําดับที่ 13
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11.โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีตพรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ป้าย สายปากคลอง-ไสยูง หมูที่ 11  ตําบลนา
ไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 389,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีตพรอม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ป้าย สายปากคลอง-ไสยูง  หมูที่ 11
 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
        ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีตสายปาก
คลอง-ไสยูง กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 325 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม
นอยกวา 1,300 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 45

12.โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ 
(ตอน 6) หมูที่ 12  ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 467,600 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีตสายประชา
อุทิศ (ตอน 6)  หมูที่ 12 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
        ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม
นอยกวา 1,060 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 2 ป้ายตามแบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 61
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13.โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต สายตนสาน - วังถ้ํา 
(ตอนที่ 4) หมูที่ 13  ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 397,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต สาย
ตนสาน - วังถ้ํา (ตอนที่ 4) หมูที่ 13  ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
          ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 900 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 60

14.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายดานทอนพัฒนา หมูที่ 14 
ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 238,600 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายดานทอนพัฒนา (ตอน 3
) หมูที่ 14 ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีราย
ละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้
        ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 360 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 173ลําดับที่ 10
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15.โครงการขยายทอเมนประปาหมูบาน ถนนสายหนาเขา หมูที่ 14 ตําบลนาไม
ไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 53,600 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายทอเมนประปาหมูบาน ถนนสายหนาเขา หมูที่ 14  ตําบล
นาไมไผ อําเภอทุง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน ดังนี้
        ขยายทอเมนประปาระยะทาง 580 เมตร โดยใชทอ PVC ชั้น 8.5
 ขนาด เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว จํานวน 121 ทอน ตอทอเมนยอยจํานวน 10
 จุด และติดตั้งประตูน้ํา 1 จุด  ตามแบบแปลนที่ อบต.นาไมไผ กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 222 ลําดับที่ 18

16.โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน บานควนเนียง หมูที่ 14 
ตําบลนาไมไผ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 108,700 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน บานควนเนียง หมู
ที่ 14  ตําบลนาไมไผ อําเภอทุง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน ดังนี้
        กอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน บานควนเนียง พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตามแบบแปลนอบต.นาไม
ไผ กําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2522 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 256 ลําดับที่ 16
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง จํานวน 6,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง 
-เพื่อเปนคาใชจายในการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าเพื่อใชกับโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําบาดาลบานหวยน้ําดํา ม.13 ตําบลนาไมไผ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 240 ลําดับที่ 14

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 390,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหรือจัดกิจกรรมการ
ทัศนศึกษาดูงาน เชน คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง  วัสดุอุปกรณเครื่อง
เขียน สมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดโครงการฯ 
-เปนไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท.0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 281 ลําดับที่ 9

02.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการผูดอยโอกาสตําบลนาไมไผ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมหรื่อศึกษาดูงานของคนพิการหรือผูดูแลคน
พิการ เชน คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง  วัสดุอุปกรณเครื่องเขียน สมนาคุณ
วิทยากร ป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดโครงการฯ 
-เปนไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท.0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 284 ลําดับที่ 1
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03. โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลนาไมไผ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการอบรม หรือศึกษาดูงานของสมาชิกครอบครัวใน
ชุมชนตําบลนาไมไผ เชน คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง  วัสดุอุปกรณเครื่อง
เขียน สมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดโครงการฯ 
-เปนไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 286 ลําดับที่ 9

04. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและวัยกอน
เปนผูสูงอายุ (55 ปขึ้นไป) เชน คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง  วัสดุอุปกรณ
เครื่องเขียน สมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดโครงการฯ 
-เปนไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542  ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 285ลําดับที่ 6

05. โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรม หรือศึกษาดูงาน การพัฒนาเด็ก
เยาวชน  เชน คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง  วัสดุอุปกรณเครื่อง
เขียน สมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดโครงการฯ 
-เปนไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 285 ลําดับที่ 4
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06.โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวตําบลนาไมไผ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม สงเสริมพัฒนาศักยภาพครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว ในการอบรมใหความรู  ศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ  เชน คา
อาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง  วัสดุอุปกรณเครื่องเขียน สมนาคุณวิทยากร ป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดโครงการฯ 
-เปนไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542  ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 284 ลําดับที่ 3)  

07. โครงการอบรมสงเสริมพัฒนากลุมองคกรสตรี จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมหรือ ศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมพัฒนา
สตรี  เชน คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง  วัสดุอุปกรณเครื่องเขียน สมนาคุณ
วิทยากร ป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดโครงการฯ 
-เปนไปตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 281 ลําดับที่ 6

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 660,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบล จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาภายใน
ตําบล เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 290 ลําดับที่ 1

2.โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกับหนวยงานอื่น จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายสงเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเขารวมการแขงขันใน
ระดับตางๆ รวมถึงการรวมแขงขันกีฬาทองถิ่นทุงสงสัมพันธ ทุงสง
เกมส ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 293 ลําดับที่ 17
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ฟุตบอล ตะกรอ  ฯลฯ แก
โรงเรียน และหมูบานในตําบลนาไมไผ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 413,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดตกแตงเรือพนมพระรวมงานประเพณีชักพระอําเภอทุงสง จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดตกแตงเรือพนมพระรวม
งานประเพณีชักพระอําเภอทุงสง เชน คาวัสดุอุปกรณในการตกแตง คาอาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 267 ลําดับที่ 8

2.โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสมาชิกปราชญชาวบาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกปราชญชาวบานในตําบล เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 268 ลําดับที่ 12

3. โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุและ
วันสงกรานต เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาของขวัญของ
รางวัล คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัด
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 267ลําดับที่ 7

4. โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ    
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 266 ลําดับที่ 3
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5.โครงการสงเสริมภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น อนุรักษศิลปการละเลน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น อนุรักษศิลปการละเลนทองถิ่นเชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 268 ลําดับที่ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 68,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 68,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.การจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจําป 2563 จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงสําหรับในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 269 ลําดับที่ 17

2. การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอทุงสง ประจําป 2563 จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงสําหรับในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 269 ลําดับที่ 16

3.การจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงสําหรับในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 270 ลําดับที่ 18

4. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ" 
ประจําป 2563

จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงสําหรับในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 270 ลําดับที่ 21
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 458,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดฯ

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคารังวัดและคาตรวจสอบแนวเขตตําบลในที่สาธารณะประโยชนใน
พื้นที่ตําบลนาไมไผ   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการสงเสริมใหมีตลาดกลางระดับตําบล จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดตั้งตลาดกลางระดับตําบลพรอมใหบริการ แก
ประชาชน  เกษตรกรในตําบล กิจกรรมอื่นๆตามที่องคการบริหารสวนตําบล
นาไมไผ กําหนด เชนคาจัดหาแผงวางสินคา  พรอมอุปกรณ  เปนคาตกแตง
สถานที่ และ จัดกิจกรรมอื่นๆ ในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามการถายโอนภารกิจ  ตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2)     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 271 ลําดับที่ 2

2. โครงการสงเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรียชีวภาพ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาวิทยากรในการอบรมใหความรู สาธิตวิธีการทําปุ๋ยอินทรีย
ชีวภาพ แกประชาชน  เกษตรกรในตําบล   คาอาหารและเครื่องดื่ม  คา
อาหารวาง   คาป้ายโครงการ  คาวัสดุฝึก และกิจกรรมอื่นๆตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลนาไมไผ กําหนด   
-เปนไปตามการถายโอนภารกิจ  ตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2)     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 272 ลําดับที่ 7
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3. โครงการฝึกอบรมถายทอดความรูดานการประกอบอาชีพแกประชาชน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเปนคาวิทยากรในการอบรมใหความรู การบริการ การถายทอดความรู
ดานอาชีพ พัฒนาอาชีพแกประชาชน  เกษตรกรในตําบล    คาป้าย
โครงการ  คาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม   คารถโดยสารไมประจํา
ทาง   กิจกรรมอื่นๆตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ กําหนด     
-เปนไปตามการถายโอนภารกิจ  ตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2)     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 278 ลําดับที่ 31

4. โครงการสงเสริมพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาวิทยากรในการอบรมพัฒนาความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง การประกวดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชน  เกษตรกรใน
ตําบล คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวาง  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ
ฝึก  และกิจกรรมอื่นๆตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ กําหนด
-เปนไปตามการถายโอนภารกิจ  ตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2)     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 278 ลําดับที่ 29

5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชสารชีวภาพป้องกันกําจัดโรคพืชและ
แมลง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการอบรม   คาวิทยากรที่มาใหความรูและสาธิตวิธีการ
ทําสารชีวภัณฑ เพื่อการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแกประชาชน  เกษตรกรใน
ตําบล  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ
ฝึก   และกิจกรรมอื่นๆตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ กําหนด 
-เปนไปตามการถายโอนภารกิจ  ตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2)     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 272ลําดับที่ 5
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6.โครงการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมใหความรู สาธิตวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร แกประชาชน  เกษตรกรในตําบล กิจกรรมอื่นๆตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลนาไมไผ กําหนด 
-เปนไปตามการถายโอนภารกิจ  ตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2)     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 273 ลําดับที่ 8

7.โครงการสงเสริมกลุมเลี้ยงสัตว จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเลี้ยงสัตวตางๆ แก
ประชาชน  เกษตรกรในตําบล   กิจกรรมอื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวน
ตําบลนาไมไผ กําหนด  
-เปนไปตามการถายโอนภารกิจ  ตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2)     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 279 ลําดับที่ 34

8.โครงการสงเสริมการลดใชพลังงานดวยเตาเผาถาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูและสาธิตการใชเตาเผาถานแก
ประชาชน และกิจกรรมอื่นๆตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ กําหนด 
-เปนไปตามการถายโอนภารกิจ  ตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2)     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 279 ลําดับที่ 35

9.โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการอบรม การสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการ
เกษตร และกิจกรรมอื่นๆตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ กําหนด 
-เปนไปตามการถายโอนภารกิจ  ตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่2)     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 279 ลําดับที่ 36
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธ
พืช พันธุสัตว ฯลฯ   

งบลงทุน รวม 33,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,600 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนยา จํานวน 33,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยา จํานวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องพนยา แบบใชแรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงมา
พรอมรายละเอียดอื่นตามที่ อบต. กําหนด ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. โครงการรณรงคและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระ
ราชเสาวณีย

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการรณรงคและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราชเสาวณีย     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 316 ลําดับที่ 7

2.โครงการ นาไมไผ "คลองสวยน้ําใส" ใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายในโครงการ นาไมไผ "คลองสวยน้ําใส" ใสใจสิ่งแวด
ลอมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 318 ลําดับที่ 11

3.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 10,000 บาท

ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 316 ลําดับที่ 8
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4.โครงการจัดการสิ่งแวดลอมยั่งยืน จํานวน 25,000 บาท

ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบลนาไมไผ ใหเกิด
ความยั่งยืน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 316 ลําดับที่ 9

5.โครงการ 1 อปท. 1 ถนนทองถิ่นใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ 1 อปท. 1 ถนนทองถิ่นใสใจสิ่ง
แวดลอมในพื้นที่ตําบลนาไมไผ ใหเกิดความยั่งยืน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 318 ลําดับที่ 12

6.โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ     ใน
พื้นที่ตําบลนาไมไผ ใหเกิดความยั่งยืน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 316 ลําดับที่ 6
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ
 คอน คีม จอบ เลื่อย ทินเนอร  ปูนซิ
เมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย หิน ยางมะตอย ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ทอตางๆ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติ
บริการ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

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

-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ อบต.จําเปนตองจาย เชน  กิจการประปา ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบนํ้าชนิดมอเตอรจุมนํ้า ขนาด 1.5 HP จํานวน 41,000 บาท

ตั้งไวเพื่อเปนคาจัดครุภัณฑ ดังนี้ 
-เครื่องสูบน้ําชนิดมอเตอรจุมน้ํา 1.5 HP พรอมรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผกําหนด จํานวน 2 เครื่อง
ตั้งราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
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เครื่องสูบนํ้าชนิดมอเตอรจุมนํ้า ขนาด 2.0 HP จํานวน 29,000 บาท

ตั้งไวเพื่อเปนคาจัดครุภัณฑ ดังนี้ 
-เครื่องสูบน้ําชนิดมอเตอรจุมน้ํา 2.0 HP พรอมรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผกําหนด จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,197,000 บาท

งบกลาง รวม 17,197,000 บาท
งบกลาง รวม 17,197,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 175,000 บาท

-เพื่อจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานจาง   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อใชเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น จํานวน 30,000 บาท

"เงินสมทบกองทุน วันละ 1 บาท
หมายเหตุ งบประมาณสนับสนุนกองทุนเพื่อสวัสดิการชุมชน (เงินสมทบกอง
ทุนวันละ 1 บาท)โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
และสอดคลองกับการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24
 สิงหาคม 2553"     
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,500,000 บาท

-เพื่อจายใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60-69 จะไดรับ 600
 บาท อายุ 70-79 จะไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ป จะไดรับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปขึ้นไปจะไดรับ 1,000 บาท  
-เปนไปตามหนังสือสั่งการที่ นศ 0023.3/ว 3729 ลว 11 กรกฏาคม 2561
 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562
 เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคมและโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,400,000 บาท

-เพื่อจายสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่
กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน 
-เปนไปตาม (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) ตาม
หนังสือสั่งการที่ นศ 0023.3/ว 3729 ลว 11 กรกฏาคม 2561 เรื่องซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคมและโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ   
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรอง
และทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  โดยผูป่วยเอดสมีสิทธิ
จะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือน
-เปนไปตามหนังสือสั่งการที่ นศ 0023.3/ว 3729 ลว 11 กรกฏาคม 2561
 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562
 เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคมและโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ

สํารองจาย จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวนซึ่งไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาได เชน การเกิดสาธารณภัยตางๆ (อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย ภัย
แลง ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความจําเปนตองจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้ง
จายไว หรือเพื่อป้องกัน และบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน หรือกรณี
ที่มีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงินประเภทนี้     

รายจายตามขอผูกพัน

1.คาใชจายในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สําหรับคณะผู
บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

จํานวน 10,000 บาท

2.เงินรายจายประเภทเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงานที่ไดรับอันตรายจากการ
ปฏิบัติราชการ

จํานวน 20,000 บาท

3.คาบํารุงสมาชิกรายปสมาคมองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 20,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 235,000 บาท

ตั้งไวเพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนตําบล เพื่อชวยเหลือ
แกพนักงานสวนตําบล     
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