
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง

อําเภอ บานหมอ   จังหวัดสระบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,894,833 บาท

งบบุคลากร รวม 4,122,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน สภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน สภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 763,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ  11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท เงิน
คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  5
  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  432,000  บาท  เงินคาตอบแทน
รายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  7,200
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 86,400  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,674,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,201,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี จํานวน12
 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ
กลาง  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  84,000  บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพเจาพนักงานธุรการ ในอัตราเดือนละ 55
 บาท   จํานวน 12 เดือน 660 บาท
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
(3) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 220,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกลูกจางประจําในหนวยงานจํานวน1
 อัตรา
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป  (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
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งบดําเนินงาน รวม 3,558,533 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก ผูปฎิบัติราชการใหแก อบต. เงิน
ตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย  พยาบาล  ทันตแพทย) 
เงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ  คาตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจาง  คาตอบแทน  อปพร.  เงินตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง  เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ   ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง ของ อบต
.               
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การ    ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 11
 หนา 63
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

ค่าใช้สอย รวม 1,598,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 341,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณา
และเผยแพร ประชาสัมพันธตางๆ,แผนพับ,โปสเตอรเกี่ยวกับ
งาน/กิจกรรมของ อบต., คาลางอัดขยายภาพถายในกิจกรรม
ของ อบต.,คาจางแรงงานบุคคลภายนอกหรือกรณีบุคคลภายใน
รับจาง
ทําการอยางใดอยางหนึ่งใหกับ อบต.  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที2่
 หนาที่64
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล        
     ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1 %  ของรายไดจริงของปีงบ
ประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงิน
กู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให   ใหเบิกจาย
ไดในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่
กําหนดและตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงโดยคํานึงถึงความจําเป็น
และประหยัดและใหใชหลักฐานการจายเงินตามรายการคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ   ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูบริหารทองถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง  ให
เบิกจายไดเทาที่จายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคล
และรายงานการประชุม  เพื่อใชเป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จาย โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการ
จาย   ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตาม
หนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
(3)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี      
     เพื่อจายเป็นคาพวงมาลาและการจางเหมาบริการที่ใชในการ
จัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธีประเพณีตางๆ หรือวันสําคัญตางของ
ชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  ตามภารกิจอํานาจหนาที่  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
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. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 3
 หนา 64
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการคายเด็กและเยาวชนรักโลก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการคายเด็กและเยาวชนรักษโลก และ
คาใชจายอื่น ๆ  ตามโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559         
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนา 59

คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย  และคาใชจายอื่น ๆ
  ตามโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559
                                     เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ลําดับที1่3 หนา 67

คาใชจายโครงการจัดงานวันพอแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการวันพอแหงชาติ  เชน คาอาหาร
เครื่องดื่มคาของขวัญของรางวัล คาป้ายโครงการคาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายจําเป็นที่จะตองจาย ฯลฯ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559                                    
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนา 61

คาใชจายโครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการวันแมแหงชาติ  เชน คาอาหาร
เครื่องดื่มคาของขวัญของรางวัล คาป้ายโครงการคาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายจําเป็นที่จะตองจาย ฯลฯ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559                                    
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนา 61

คาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนตําบลไผขวางนาอยู จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศนตําบลไผขวาง
นาอยูปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน                                      
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับ 1
 หนา 59
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คาใชจายโครงการพัฒนาความรูคูคุณธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการพัฒนาความรูคูคุณธรรม อบรมให
ความรู เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบความโปรงใสภายใน
องคกร ใหกับผูบริหาร สมาชิก พนักงานสวนตําบลและคาใชจาย
อื่น ๆ ตามโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557                                    
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที1่4
 หนา 67

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของคณะผู
บริหาร สมาชิก สภาและพนักงานสวนตําบลและคาใชจาย
อื่นๆ ตามโครงการฯลฯ        
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557                 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที1่0
 หนา 66
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คาใชจายโครงการสงเสริมกลุมอาชีพ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการสงเสริมกลุมอาชีพตําบลไผ
ขวาง และคาจายอื่น ๆ  ตามโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560      
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนา 57

คาใชจายโครงการสงเสริมการป้องกันการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการสงเสริมการป้องกันการทุจริต และ
คาใชจายอื่น ๆ  ตามโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557                     
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 16
 หนาที่ 68
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คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสรางคุณภาพชีวิต จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  
คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 18
 หนาที่ 68
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คาใชจายโครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให
บริการของ อบต.ไผขวาง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลไผ
ขวาง  เชน  การจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะ
กรรมการ
พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด เพื่อดําเนินการ    สํารวจความพึงพอ
ใจ  ฯลฯ  
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)    
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 11
 หนาที่ 67

วันที่พิมพ : 18/8/2563  14:43:42 หนา : 18/112



คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศกาล ประกวดการแขงขัน และพิธี
เปิดอาคารคาใชจายในการจัดพิธีทางศาสนา และคาใชจายใน
โครงการอื่น ๆ ที่ผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหดําเนินโครงการได

จํานวน 87,000 บาท

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศกาล ประกวดการแขงขัน และ
พิธีเปิดอาคารคาใชจายในการจัดพิธีทางศาสนา และคาใชจายใน
โครงการอื่น ๆ ที่ผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหดําเนินโครงการ
ได       
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559                                       
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที9่
 หนาที่66
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรมสัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 6
 หนา 65
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)    
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
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คาใชจายประเภทโครงการประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของ 
 อบต.ไผขวาง

จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําปฏิทินประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงาน
ของ อบต.  
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี   พ.ศ. 2546
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนา 64

คาใชจายประเภทจัดทําวารสารทองถิ่นตําบลไผขวาง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสารทองถิ่นตําบลไผ
ขวาง  ประจําปี  2564       
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที5่
 หนาที่65
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โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลไผขวาง  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งใหความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ
เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของ
สมนาคุณคาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประ
มารเพื่อ    เป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ7 หนา 65
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)      
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนาที่58

โครงการอบรมใหความรูการจัดการขยะในชุมชนตําบลไผขวาง จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายในโครงการอบรมใหความรูการจัดการขยะในชุมชน
ตําบลไผขวาง เชน คาวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ  คาใชจายจําเป็นที่จะตองจาย ฯลฯ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557                                       
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 8
 หนาที่ 65

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารักษาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสรางและ
ทรัพยสินอื่นๆ  เชน    ยานพาหนะ,ครุภัณฑตาง ๆ ของ อบต.เพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)     
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนา 30

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ 
แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบ
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย   คาติดตั้ง  เป็นตน 
 โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
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ไฟฟ้า หลอดไฟเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศรีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุงานบาน
งานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
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-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอมกระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้าเครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่  มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27     มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลัก
การ   จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุกอ
สราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง  เป็นตน  โดยจายเป็นคาวัสดุยาน
พาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  
ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง  เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าดน้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน แอลกอฮอล น้ํายาตางๆเลือด ออกซิเจน หลอด
แกว สายยาง เวชภัณฑ สําลีผาพันแผล หลอดเอกซเรย ชุดเครื่อง
มือผาตัด ฯลฯซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ฯ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน(ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ของ อปท.)
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง  เป็นตน  โดยจายเป็นคาวัสดุการ
เกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  
ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่อง
ดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
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หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุ
สัตวปีก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผูใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแก๊ส
พิษฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง  เป็นตน  โดยจายเป็นคาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  
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ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เม
มโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน   20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
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4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,455,533 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

คาบริการโทรศัพท จํานวน 28,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
หมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

คาบริการไปรษณีย จํานวน 14,533 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 233,000 บาท
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งบลงทุน รวม 194,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 194,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้นวม จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้นวม  สีดํา  จํานวน  20  ตัว
รายละเอียดคุณลักษณะกําหนดในขณะจัดซื้อ ราคาตามทอง
ตลาด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 90 ลําดับ
ที่ 20

เกาอี้พนักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน  จํานวน  3  ตัว
รายละเอียดคุณลักษณะกําหนดในขณะจัดซื้อ ราคาตามทอง
ตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 90
 ลําดับที่ 21

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 129,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด  24,000 บีทู
ยู  จํานวน 4 เครื่อง
รายละเอียดคุณลักษณะกําหนดในขณะจัดซื้อ ราคาตามทอง
ตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 79
 ลําดับที่ 4

โต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 5 ฟุต จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 5 ฟุต  จํานวน  1
  ตัว
รายละเอียดคุณลักษณะกําหนดในขณะจัดซื้อ ราคาตามทอง
ตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 90
 ลําดับที่ 19
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 81
 ลําดับที่  23

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลสรางโศก ตามโครงการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอบาหมอจังหวัด
สระบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหกับทองถิ่นอําเภอ
บานหมอ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่ว
ไป (๐๐๑๑๑)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที1่
 หนา68

งานบริหารงานคลัง รวม 2,051,780 บาท
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งบบุคลากร รวม 1,509,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,509,780 บาท
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เงินเดือนพนักงาน จํานวน 711,960 บาท
วันที่พิมพ : 18/8/2563  14:43:42 หนา : 41/112



เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด    หลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง   มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง  (ฉบับที่ 4) 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบล ตามมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล
  - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับขา
ราชการสวน ทองถิ่นที่จะไดรับจําแนกตามชวงเงินเดือนและ
คุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตาม
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบล  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
และจํานวนเงิน ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองวา
คุณวุฒิ นั้น 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นใน ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่  22  เมษายน 2547 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
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ที่ 2) 
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๐)งานบริหารงานคลัง(๐๐๑๑๓)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยกองคลัง  ในอัตราเดือน
ละ 3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นใน ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทน    นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ    (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559    ปรากฏใน
ดานบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 223,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกลูกจางประจําในหนวยงาน จํานวน 1
 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป  (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 448,200 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง    จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๐)งานบริหารงานคลัง(๐๐๑๑๓)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จาง   จํานวน 12 เดือน      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให    พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) 
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๐)งานบริหารงานคลัง(๐๐๑๑๓)
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งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาโฆษณา
และเผยแพร ประชาสัมพันธตางๆ,แผนพับ,โปสเตอรเกี่ยวกับ
งาน/กิจกรรมของ อบต., คาลางอัด  ขยายภาพถายในกิจกรรม
ของ อบต.,คาจางแรงงานบุคคลภายนอกหรือกรณีบุคคลภายใน
รับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งใหกับ อบต.  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯคาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ 2
 หนา 63

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
 ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารงาน
คลัง(00113)
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2550                                     
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที1่5
 หนา66
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คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารงาน
คลัง (๐๐๑๑3)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557                     
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 12
 หนา66

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรมสัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ6
 หนา 64 
ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐)   
แผนงานบริหารงานทั่วไป(๐๐๑๑๐)งานบริหารงานคลัง(๐๐๑๑๓)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารักษาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสรางและ
ทรัพยสินอื่นๆ  เชน    ยานพาหนะ,ครุภัณฑตาง ๆ ของ อบต.เพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนา 30

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งานดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ 
แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
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เล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบ
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)งานบริหารงานคลัง (00113)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุงานบาน
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งานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอมกระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้าเครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่  มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกร    ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)งานบริหารงานคลัง (00113)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
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1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน   20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลางดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (
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Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd)เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)งานบริหารงานคลัง (00113)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565

งบลงทุน รวม 42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  จํานวน 4 ตู
รายละเอียดคุณลักษณะกําหนดในขณะจัดซื้อ ราคาตามทอง
ตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 80
 ลําดับที่ 18

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องปริ้นเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร   จํานวน  1  เครื่อง
รายละเอียดคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมคุณลักษณะกําหนดในขณะจัดซื้อ
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 80
 ลําดับ14

วันที่พิมพ : 18/8/2563  14:43:42 หนา : 52/112



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 458,100 บาท

งบบุคลากร รวม 199,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 199,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 178,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี    จํานวน  12
  เดือน     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
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 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบล ตามมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับขาราชการ
สวน ทองถิ่นที่จะไดรับจําแนกตามชวงเงินเดือนและคุณวุฒิการ
ศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามประกาศคณะ
กรรมการขาราชการองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงิน ที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองวาคุณวุฒิ นั้น 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นใน ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22  เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
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5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) 

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก ผูปฎิบัติราชการใหแก อบต. เงิน
ตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย  พยาบาล  ทันตแพทย) 
   เงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ  คาตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจาง  คาตอบแทน อปพร.  เงินตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง  เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ  ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง ของ อบต
.               
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายตามนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
ในชวงเทศกาลปีใหม โดยจายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนตางๆฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1
 หนา 70

คาใชจายโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต โดยจายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนตางๆ ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที1่
 หนา 70

คาใชจายโครงการฝึกทบทวน อปพร. และผูปฏิบัติงานดานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรม/ซักซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ  คาพาหนะ  คาที่พัก  คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนา 70
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โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อปท
.

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คา
อาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาพาหนะ  คาที่พัก  คาตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)   
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1

โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงคป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คา
พาหนะ  คาที่พัก  คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)   
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 3
 หนา 70

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดังเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)
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งบลงทุน รวม 63,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,600 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงแบบเคมีแหง จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องดับเพลิงแบบเคมีแหง  ขนาด  15  ปอนด
จํานวน  12  ถัง
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 11
 หนา 80

ตูใสอุปกรณถังดับเพลิง จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูใสอุปกรณถังดับเพลิงแบบเก็บ 1 ถัง
จํานวน  12  ตู
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 12
 หนา 80

สายสงน้ําดับเพลิง ขอตอสวมเร็วทองเหลือง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขอตอสวมเร็วทองเหลือง
จํานวน  2  เสน
ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 13
 หนา 80
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,173,360 บาท

งบบุคลากร รวม 300,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 300,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 180,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนทองถิ่น  1  อัตรา    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)  
แผนงาน การศึกษา(๐๐๒๑๐)งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (๐๐๒๑๒)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  1  อัตรา    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)  
แผนงาน การศึกษา(๐๐๒๑๐) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (๐๐๒๑๒)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 1
 อัตรา      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.3
/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับ
ที่ 2)
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)  
แผนงานการศึกษา(๐๐๒๑๐) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (๐๐๒๑๒)
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งบดําเนินงาน รวม 540,560 บาท
ค่าใช้สอย รวม 321,790 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 89,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  
คาโฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธตางๆ,แผนพับ,โปสเตอร
เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมของ อบต.,คาลางอัด  ขยายภาพถายใน
กิจกรรมของ อบต.,คาจางแรงงานบุคคลภายนอกหรือกรณี
บุคคลภายในรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งใหกับ อบต.  คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม(๐๐๒๐๐)
แผนงานการศึกษา(๐๐๒๑๐) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (๐๐๒๑๒)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธสมานฉันท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธศูนยเด็ก
เล็ก อ.บานหมอ 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศึกษา(๐๐๒๑๐) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา(00212)                
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนา 32
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คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายในโครงการวันเด็กแหงชาติ  เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาของขวัญของรางวัล คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ  คา
ใชจายจําเป็นที่จะตองจาย ฯลฯ
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (๐๐๒๑๒) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2559                                
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนา 62
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน)

จํานวน 65,090 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลไผขวาง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อายุ 2 - 5 ปี ดังนี้
คาจัดการเรียนการสอน  อัตราคนละ 1,700  บาท/ปี
คาหนังสือ          อัตราคนละ    200  บาท/ปี
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ    200  บาท/ปี
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ    300  บาท/ปี
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ    430  บาท/ปี
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น)
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานการศึกษา(๐๐๒๑๐) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (๐๐๒๑๒) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที8่ หนา33
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาใชจายสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 112,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลไผขวาง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ  20  บาทตอ
คน  จํานวน  245  วัน 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2
) (ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น)
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม(00200) 
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (๐๐๒๑๒)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที3่ หนา33

ค่าวัสดุ รวม 218,770 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
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1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  
ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจาราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบน้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท.
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (๐๐๒๑๒)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุงาน
บานงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด 
แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้าเตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หมอหุงขาว
ไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบูน้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (๐๐๒๑๒)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 188,770 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลไผขวาง  และโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) (โรงเรียนวัดมะขาม
เรียง)  จํานวน 260 วัน  และ อบต. ตั้งสมทบให  ตามหนังสือสั่ง
การดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น)
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม(00200)
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (๐๐๒๑๒)

งบเงินอุดหนุน รวม 332,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 332,000 บาท
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 332,000 บาท

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา (สพฐ.)  
     - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา(สพฐ.)(โรงเรียนวัดมะขามเรียง) อัตรามื้อละ 20
  บาทตอคน  จํานวน 200 วัน  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่  24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่  16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่   22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 
(ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น)
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ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม(00200)    
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (๐๐๒๑๒)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 204,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 64,700 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 64,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณา
และเผยแพร ประชาสัมพันธตางๆ,แผนพับ,โปสเตอร
เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมของ อบต., คาลางอัด  ขยายภาพถายใน
กิจกรรมของ อบต.,คาจางแรงงานบุคคลภายนอกหรือกรณีบุคคล
ภายในรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งใหกับ อบต. คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560    เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้ง งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุข (๐๐๒๒๓)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี

จํานวน 19,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ เชน คาจัดซื้อวัคซีน,คาวัสดุ, คา
อุปกรณ, คาสํารวจ ฯลฯ 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) 
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (๐๐๒๒๓)                                    
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที3่1 สิงหาคม 2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561- 2565  ลําดับที่ 5
  หนาที่  35

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาการระบาดโรคไขเลือดออก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหาการ
ระบาดโรคไขเลือดออก  
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุข (๐๐๒๒๓)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกร  ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559    
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที4่
 หนาที่34
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โครงการสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมผูสูงอายุ  ปี 2564 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมผูสูง
อายุ ปี 2563  
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุข (๐๐๒๒๓) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2559                                               
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3
 หนาที่ 34

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  จํานวน  7
  หมู  หมูบานละ 20,000  บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตาง ๆ เชน คาใชจายในการ
พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ 
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ (ทั้ง
นี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
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บริหารจังหวัด   เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการ
ใหบริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 109   ลงวันที่ 15  มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพิ่มเติม   
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว  2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไป ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) แผนงาน
สาธารณสุข (๐๐๒๒๐)  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (๐๐๒๒๓)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 35 ลําดับ
ที่ 7

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 352,840 บาท

งบบุคลากร รวม 342,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 342,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  จํานวน 12
  เดือน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 
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3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15  ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก
.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้น เงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสังคมสงเคราะห(๐๐๒๓๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๑)

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น   พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ6 หนา 65
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๑)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

ประเภทlสงเคราะหเด็กและเยาวชน  ยากจนและดอยโอกาส จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาทุนยังชีพสําหรับเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส ยากไร
ตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสังคมสงเคราะห(๐๐๒๓๐) งานสวัสดิการสังคมและ
สงเคราะห (00232)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2
 หนา 36
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ประเภทสงเคราะหผูประสบปัญหาความยากจน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาสงเคราะหชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูยากไรตามหลัก
เกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐)  งานสวัสดิการสังคมและ
สงเคราะห  (๐๐๒๓๒)                           
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนา 36

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,697,844 บาท

งบบุคลากร รวม 1,070,844 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,070,844 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 568,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  จํานวน 12
  เดือน     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
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เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง  (ฉบับที่ 4) 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3  กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบล ตามมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล
 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับขาราชการ
สวน ทองถิ่นที่จะไดรับจําแนกตามชวงเงินเดือนและคุณวุฒิการ
ศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตาม
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบล  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
และจํานวนเงิน ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองวา
คุณวุฒิ นั้น 
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- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่  22  เมษายน 2547 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยกองชาง จํานวน 12
 เดือน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทน    นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ     (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 399,084 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจาง
ทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 37,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให    พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)
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งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณา
และเผยแพร ประชาสัมพันธตางๆ,แผนพับ,โปสเตอร
เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมของ อบต., คาลางอัด  ขยายภาพถายใน
กิจกรรมของ อบต.,คาจางแรงงานบุคคลภายนอกหรือกรณีบุคคล
ภายในรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งใหกับ อบต.  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้าคาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่
จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ6 หนา65
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารักษาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสรางและ
ทรัพยสินอื่นๆ  เชน    ยานพาหนะ,ครุภัณฑตาง ๆ ของ อบต.เพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที1่
 หนา30

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
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อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งานดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไป ใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา)ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ 
แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จาราจรหรือ แผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาวลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการ
บรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
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หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  
ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
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อากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  โดยจายเป็นคาวัสดุยาน
พาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
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หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  
ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อ
เพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล 
น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ใน    ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
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มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย   คาติดตั้ง  เป็นตน  โดยจายเป็นคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
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บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)

งบลงทุน รวม 177,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 177,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

ซัมเมอรทระบบประปา จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อซัมเมอรทประปา ขนาด 3  แรง  จํานวน  2
  ตัวรายละเอียดคุณลักษณะกําหนดในขณะจัดซื้อ ราคาตามทอง
ตลาด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่80 ลําดับ
ที่15

มอเตอรปัมน้ําแบบหอยโขง  ขนาด 3  แรง จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมอเตอรปัมน้ําแบบหอยโขง  ขนาด 3
  แรง  จํานวน  2  ตัว รายละเอียดคุณลักษณะกําหนดในขณะจัด
ซื้อ ราคาตามทองตลาด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 80
 ลําดับที่ 17

มอเตอรปัมน้ําแบบหอยโขง  ขนาด 5  แรง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมอเตอรปัมน้ําแบบหอยโขง  ขนาด 5
  แรง  จํานวน  2  ตัว รายละเอียดคุณลักษณะกําหนดในขณะจัด
ซื้อ ราคาตามทองตลาด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 80
 ลําดับที่ 16

ครุภัณฑสํารวจ

ลอวัดระยะทาง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง
รายละเอียดคุณลักษณะกําหนดในขณะจัดซื้อ ราคาตามทอง
ตลาด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 81 ลําดับ
ที่ 28

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,985,789 บาท
งบลงทุน รวม 2,985,789 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,985,789 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลอง ร7ซ ประตูน้ํา– โรงสี) ณ หมู
ที่ 5

จํานวน 326,610 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางดาดคอนกรีต กวาง 1.50 เมตร ยาว 330
 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลไผขวาง ที่ 10/64 กําหนด
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 44
 ลําดับที่ 32
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลอง ร7ซ.ฝั่งซาย ) ณ หมูที่ 1,4 จํานวน 397,248 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานนาง
สายัณหผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.15
  เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 800
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวน
ตําบลไผขวาง ที่ 5/64 กําหนด 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 41
 ลําดับที่ 20

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมูที่ 1 (บานนายกวาด) จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 37 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 148 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไผ
ขวาง ที่ 1/64 กําหนด 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 38
 ลําดับที่ 8

กอสรางถนนลาดยาง ณ หมูที่ 3 จํานวน 439,681 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติกคอนกรีต ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ถนนลาดยางไมนอยกวา 2,000 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไผ
ขวาง ที่ 8/64 กําหนด 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าถนน (00242) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 49
  ลําดับที่ 50
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ขยายเขตวางทอประปา ณ หมูที่ 4 (ซอยวัดหนองพันเรือ) จํานวน 66,250 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 4 (ซอยวัดหนองพัน
เรือ)วางทอประปา เสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ยาว 250 เมตร ตาม
รายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง ที่ 9/64 กําหนด
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 49
 ลําดับที่ 48

ขุดเจาะบอน้ําบาดาล ณ หมูที่ 2 จํานวน 296,164 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอน้ําบาดาล (รานจุม) ขนาดทอ PVC 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 120 เมตรให
ปริมาณน้ําไมนอยกวา 10 ลบ.ม./ซม. พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 
แบบซัมเมิส ขนาด 3 PH พรอมอุปกรณ ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง ที่ 6/64 กําหนด 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 38
 ลําดับที่ 6

ปรับปรุงถนนลูกรัง ณ หมูที่ 1,3 (สายบานตาจุก) จํานวน 116,413 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ยาว 490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 220.50 ลูกบาศกเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง ที่ 3/63 กําหนด 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงาน เคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 40
  ลําดับที่ 15
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ปรับปรุงถนนลูกรัง ณ หมูที่ 3 (คันคลอง 23 ขวา ฝั่งขวา) จํานวน 417,533 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรัง(เสนบานจาพร) ผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพรอม
บดอัด หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไมนอยกวา 729 ลูกบาศก
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไผ
ขวาง ที่ 7/64 กําหนด 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงาน เคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 43
 ลําดับที่ 28

ปรับปรุงถนนลูกรัง ณ หมูที่ 5 (ประตูน้ํา – สะพาน) จํานวน 37,890 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 126 ลูกบาศกเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
ที่องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง ที่ 11/64 กําหนด 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงาน เคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หนาที่  48
  ลําดับที่ 44

ปรับปรุงถนนลูกรัง ณ หมูที่ 6 (ซอยบานนายชํานาญ) จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวา 45 ลูกบาศกเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง ที่ 12/64 กําหนด 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงาน เคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 43
 ลําดับที่ 27
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ปรับปรุงระบบกรองน้ําประปา ณ หมูที่ 1,2,3,6 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมูบาน   ตามราย
ละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง ที่ 2/64
 กําหนด 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 39
 ลําดับที่ 13

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนคสล.,ถนนลาดยาง,ถนนหิน
คลุก ถนนลูกรัง,ขุดลอกคูคลอง,และซอมแซมประปาภายในตําบล
ไผขวาง 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2
 หนา 37

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน(00312)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 32
 หนา 47
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) ใหกับผูรับ
จาง
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุม (๐๐๒๔๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2
 หนา 71

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต. ไผขวาง เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ อบต. เคลื่อน
ที่  ประจําปี  2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง   (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนา 32
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา “ไผขวางคัพ”  ครั้งที่  17 จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายการจัดการแขงขันกีฬา  “ไผขวางคัพ”  ครั้ง
ที่  17  เพื่อตานภัยยาเสพติด  เชน  คาจัดซื้ออุปกรณการแขง
ขัน  คาจัดทําสนาม  เงินรางวัล คาป้ายโครงการ  และคาใชจาย
จําเป็นที่จะตองจาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)  
งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)                  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1
 หนา 39

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชนทั้ง  7
  หมู  เพื่อสงเสริมการกีฬาและสุขภาพอนามัยของชุมชน
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (๐๐๒๖๐)  งาน
กีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต (รดน้ําดําหัว
ขอพรผูสูงอายุ) เชน คาอุปกรณ รดน้ํา  ดําหัว  คาของรางวัลใน
การจัดกิจกรรมแขงขัน  คาป้ายโครงการ และคาใชจายจําเป็นที่
จะตองจาย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)  
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (รหัส ๐๐๒๖๓)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1
 หนา 63
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายจัดงานประเพณีลอยกระทง  เชน คาป้าย
โครงการ เงินรางวัล คาจางเหมาเครื่องเสียง คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายจําเป็นที่จะตองจาย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)  งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (รหัส ๐๐๒๖๓)     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2
 หนา 63

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
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-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  
ดังนี้  ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน(00312)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ปรับปรุงติดตั้งตาขายกันนก ณ หมูที่ 1 (อบต.ไผขวาง) จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงติดตั้งตาขายกันนก ขนาดกวาง 33.00
 เมตร ยาว 45.00 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ตาขายกันนกไมนอย
กวา 1,485 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดที่องคการบริหารสวน
ตําบลไผขวางกําหนดที่ 4/64 กําหนด 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะ และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 74
 ลําดับที่ 5

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 269,798 บาท

งบลงทุน รวม 269,798 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 269,798 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดลอกคูสงน้ําเพื่อการเกษตร  ณ หมูที่ 1 (นาตารวย ค. 24 – ค. ร
8ซ.)

จํานวน 35,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดลอกคูสงน้ําเพื่อการเกษตร  สภาพเดิม  ปากคู
กวาง 1.50  เมตร  กนคูกวาง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
 เมตร ยาว 1,400  เมตร  ดําเนินการ  ปากคูกวาง  1.50
  เมตร กนคูกวาง 0.80  เมตร ลึกเฉลี่ย  1.20  เมตร ยาว  1,400
 เมตร หรือคิดเป็นดินขุดไมนอยกวา 1,050  ลูกบาศกเมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง ที่ 13/64 กําหนด
ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  (00300)
แผนงานการเกษตร(00320)งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ป่าไม  (00322)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 55
 ลําดับที่ 8

ขุดลอกคูสงน้ําเพื่อการเกษตร  ณ หมูที่ 5 จํานวน 111,000 บาท

วันที่พิมพ : 18/8/2563  14:43:43 หนา : 104/112



เพื่อจายเป็นคาขุดลอกคูสงน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 4 เสน ดังนี้
 - คลอง24 ขวา–คลอง ร8ซ. สภาพเดิม ปากคูกวาง 1.50
 เมตร กนคูกวาง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 985
 เมตร ดําเนินการ ปากคูกวาง 1.50 เมตร กนคูกวาง 0.80
 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20  เมตร ยาว 985 เมตร หรือคิดเป็นดินขุดไม
นอยกวา 738.75  ลูกบาศกเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง ที่ 14/64 กําหนด 
จํานวน  25,200.- บาท
 - คลอง 24 แยกขวา – คลองร8ซ. สภาพเดิม  ปากคูกวาง 1.50
  เมตร  กนคูกวาง 0.60 เมตรลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 1,500
  เมตร  ดําเนินการ  ปากคูกวาง  1.50  เมตร กนคูกวาง 0.80
  เมตร ลึกเฉลี่ย  1.20  เมตร ยาว  1,500  เมตร หรือคิดเป็นดิน
ขุดไมนอยกวา 1,125  ลูกบาศกเมตร  ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไผขวางที่ 15/64 กําหนด
จํานวน  38,400.-  บาท
 - คลอง 24 ขวา – นายายโต สภาพเดิม  ปากคูกวาง 1.50
  เมตร  กนคูกวาง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 850
  เมตร  ดําเนินการ ปากคูกวาง 1.50 เมตร กนคูกวาง 0.80 เมตร
ลึกเฉลี่ย  1.20 เมตร ยาว 850 เมตร หรือคิดเป็นดินขุดไมนอย
กวา 637.50  ลูกบาศกเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนตําบลไผขวางที่ 16/64 กําหนด
จํานวน  21,800.-  บาท
 - คลอง 24 นาสําเริง – คลอง ร8ซ. สภาพเดิม  ปากคูกวาง 1.50
  เมตร กนคูกวาง 0.60 เมตรลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 1,000
 เมตร  ดําเนินการ ปากคูกวาง 1.50 เมตร กนคูกวาง 0.80
 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือคิดเป็นดินขุดไม
นอยกวา 750 ลูกบาศกเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
องคการบริหารสวนตําบลไผขวางที่ 17/64
 กําหนด จํานวน 25,600.- บาท
ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ(00300)
แผนงานการกษตร(00320) 
งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม(00322)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 55
 ลําดับที่ 5
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ขุดลอกคูสงน้ําเพื่อการเกษตร  ณ หมูที่ 6 (ตนยูคา) จํานวน 35,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดลอกคูสงน้ําเพื่อการเกษตร  สภาพเดิม  ปากคู
กวาง 1.50  เมตร กนคูกวาง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
 เมตร ยาว 1,400 เมตร ดําเนินการ ปากคูกวาง 1.50 เมตร กนคู
กวาง 0.80  เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือคิด
เป็นดินขุดไมนอยกวา 1,050  ลูกบาศกเมตร  ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไผขวางที่ 18/64 กําหนด 
ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  (00300)
แผนงานการเกษตร(00320)  งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ป่าไม  (00322) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 54
 ลําดับที่ 4

ปรับปรุงวางทอระบายน้ําเพื่อการเกษตร  ณ หมูที่ 5 (คลอง ร8ซ.) จํานวน 43,499 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําเพื่อการเกษตร ทอคสล. มอก
.ชั้น 3 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 เมตร ยาว 10 เมตร ตามราย
ละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง ที่ 19/64
 กําหนด  
ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  (00300)
แผนงานการเกษตร(00320)  งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ป่าไม  (00322) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 55
 ลําดับที่  7

ปรับปรุงวางทอระบายน้ําเพื่อการเกษตร ณ หมูที่ 6 (คลอง ร5ซ.) จํานวน 43,499 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําเพื่อการเกษตร ทอคสล. มอก
.ชั้น 3 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 เมตร ยาว 10 เมตร ตามราย
ละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง ที่ 209/64
 กําหนด 
ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  (00300)
แผนงานการเกษตร(00320)  งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ป่าไม  (00322) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 54
 ลําดับที่  3
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,245,956 บาท

งบกลาง รวม 6,245,956 บาท
งบกลาง รวม 6,245,956 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 43,890 บาท

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละหาของคา
จาง พรอมกับหักคาจางของพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลไผขวาง
ปรากฏในดานงบกลาง (๐๐๔๐๐)  แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)  
งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)       
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที1่
 หนาที่ 75

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 1,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินกองทุนเงินทดแทนสําหรับพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลไผขวาง
ปรากฏในดานงบกลาง (๐๐๔๐๐)  
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)  งานงบ
กลาง (๐๐๔๑๑)                  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 ลําดับที6่ หนาที่ 76
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,580,400 บาท

เพื่อรองรับการจัดสรรสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ  60  ปีบริ
บูรณขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2552  และไดขึ้นทะเบียนขอ
รับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจาย
อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูง
อายุ60 – 69 ปี จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700
 บาท อายุ 80-89 ปี จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะ
ไดรับ 1,000 บาท ใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจํางบประมาณ พ.ศ
. 2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ยอนหลัง และ
ขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว. 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  2563
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ขังชีพผูสูงอายุขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ปรากฏในดานงบกลาง (๐๐๔๐๐) 
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)     งานงบ
กลาง (๐๐๔๑๑)              
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2
 หนาที่ 56
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,160,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นแลว  โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไปไดรับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  25
  พฤศจิกายน  2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) ใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ยอนหลัง และ
ขอมูลนวน
คนพิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ย
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว. 1994 ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2563
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ปรากฏในดานงบกลาง (๐๐๔๐๐)            
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)   งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3
 หนาที่ 56
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรอง
และทําการวินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูยากจน  หรือถูกทอดทิ้ง
ขาดผูอุปการะดูแล  ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได  โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอ
เดือนใชฐานขอมูลจํานวนผูป่วยเอดส   โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูป่วยเอดสที่ได
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว. 1994 ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2563
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ปรากฏในดานงบกลาง (๐๐๔๐๐)               
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)    งานงบกลาง (๐๐๔๑๑) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1
 หนาที่ 56

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได  เชนการป้องกันและ
แกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลากแผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน เป็นตน   หรือกรณี
ที่มี  ความจําเป็นตองจายนอกเหนือ จากที่งบประมาณตั้งจาย
ไว  หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน หรือ  กรณีที่มีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงิน
ประเภทนี้ 
ปรากฏในดานงบกลาง (๐๐๔๐๐)  
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)  งานงบ
กลาง (๐๐๔๑๑)                 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2560-2565  ลําดับที่ 3
  หนาที่ 75
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลไผขวาง จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่(สปสช
.)
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ (สปสช.) ประจําปี พ.ศ.2564 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พ.ย
. 2552และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว1514 ลง
วันที่ 26 ก.ค. 2554 
ปรากฏในดานงบกลาง (๐๐๔๐๐)  
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)  งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที5่
 หนาที่ 56

เงินชวยพิเศษ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษ (คาทําศพ) ใหกับพนักงานสวน
ตําบล และลูกจางฯ  ตามพระราชกฤษฎีกา  การจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ
.ศ. 2535 มาตรา  23  และระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจาง
ของสวนราชการ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2539  ขอ  26
ปรากฏในดานงบกลาง (๐๐๔๐๐)  
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)  งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 4
 หนาที่75

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 140,866 บาท

เพื่อจายสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใน
อัตรารอยละ1ของงบประมาณการรายรับ ตามหนังสือที่ มท
 0808.5/ว 2049ลงวันที่ 1 ส.ค.2555
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานงบกลาง (๐๐๔๐๐)  
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)  งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที2่
 หนาที่75
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เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพผูรับบํานาญ(ชคบ.)
ปรากฏในดานงบกลาง (๐๐๔๐๐)  
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)  งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 6
  หนาที่ 76
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