
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก

อําเภอ ดอนสัก   จังหวัดสุราษฎรธานี

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 83,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัว
ไป แยกเปน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารทั่วไป รวม 16,093,120 บาท

งบบุคลากร รวม 9,820,320 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,590,740 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,100 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร

สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน

ตําบล และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร

สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล และเงินคา
ตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,800 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 2,876,640 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล/เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล/เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล/เงินคา
ตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
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เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,229,580 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,039,840 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนตามกรอบ
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เงินอ่ืนๆและคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวน
ตําบล เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

2.ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22

เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต ท่ี มท 0809.3

/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เร่ืองแนวทางการปฎิบัติเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลและคาตอบแทนพิเศษ
ของนักบริหารงานองคการบริหารงานสวนตําบลท่ีควรไดรับตามระเบียบท่ี
กําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

2.ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22

เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต ท่ี มท 0809.3

/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เร่ืองแนวทางการปฎิบัติเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,645,740 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภาระกิจ พนักงานจางท่ัวไป ตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 264,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป ตามกรอบ
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินอ่ืนๆ จํานวน 4,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบใหแกพนักงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จบํานาญความชอบ คาทดแทน
และการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวย
เหลือราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ พ.ศ.2521

งบดําเนินงาน รวม 5,571,000 บาท

คาตอบแทน รวม 738,400 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 294,000 บาท

1)คาตอบแทนคณะกรรมการ
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการผูปฎิบัติราชการอันเปน

ประโยชน แก อบต.เชนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินเล่ือนระดับ คา
ตอบแทนคณะกรรมการสอบพนักงานจาง คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
งานจาง คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลฯลฯตามท่ีไดรับมอบ
หมาย เปนเงิน 50,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2555 ถึงฉบับปจจุบัน

2.หนังสือกระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค0402.5/ว156 ลงวันท่ี 18

กันยายน 2560 เร่ืองหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
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บุคคล

2)เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป

สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง)
เปนเงิน 100,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินให
เปนรายจายอ่ืนของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557

2.หนังสือสํานักงาน ก.ท.ก.จ. และ ก.อบต.ดวนท่ีสุด ท่ี มท0809.3/ว380

ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 เร่ืองประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.เร่ือง
กําหนดมาตรฐานท่ัวไปและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง
และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558

3.หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท และ ก.อบต ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0809.3/ว27 ลง
วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เร่ืองซักซอมแนวทางการปฎิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ
เง่ือนไขและวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําป
3)คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน เปนคาปวยการชด
เชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป
เปนเงิน 144,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
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เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางท่ีไดรับคําส่ังใหปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 391,200 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบท่ี
กําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ
.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12

ตุลาคม 2559 เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน

ของขาราชการสวนทองถ่ิน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 23,200 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกตาม

ระเบียบท่ีกําหนด

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชบัญญัติฏีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ

ศึกษาบุตร พ.ศ.2560

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ของ

พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
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คาใชสอย รวม 3,187,600 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 1,110,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
สิ่งปฎิกูล คาระวางรถ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบ้ียประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาติดต้ังเคร่ือง
รับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
2.พระราชกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ืองหลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค
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รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 212,600 บาท

เพ่ือจายเปนคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน) พิธีเปดอาคารตางๆ คาใชจายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ
เชน การตอนรับสวนราชการหรือผูมาศึกษาดูงานฯลฯ คาเล้ียงรับรอง คา

อาหาร คาเคร่ืองด่ืมตางๆสําหรับการประชุมของคณะผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและในการประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ี อบต.ปาก
แพรก จัดข้ึน คาใชจายเน่ืองในวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการวันสําคัญของชาติ งานรัฐพิธีตางๆในพิธี
ศาสนาและพิธีกรรมตางๆ เชนคาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาตกแตงสถานท่ี คานํ้ามัน
เบนซิน ในการทํากิจกรรมตางๆฯลฯ ในวันสําคัญของชาติ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.4/ว2381 ลงวันท่ี 28 กรกฏา
คม 2548 การต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเล้ียงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
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คาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานท่ีผานมา เอกสารประชา
สัมพันธ วารสารตางๆ แผนพับประชาสัมพันธ ปฎิทินประจําป ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2542

3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556

4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808/ว3523

ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ืองหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

คาใชจายในการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพย
วรางกูล สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาลงทะเบียน และ
คาใชสอยอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนา ของคณะผู
บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาฯ กลุมอาชีพ กลุม
องคกรตางๆและผูมีสิทธิเบิกตามท่ีกฎหมายกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
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คาใชจายสําหรับการเลือกต้ัง จํานวน 800,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังท่ัวไป การเลือกต้ังซอมของสมาชิกสภา
ทองถ่ิน และนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
พ.ศ.2554 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน

คาใชจายสําหรับโครงการจัดต้ังศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดต้ังศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ อบต.ปากแพรก
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 195 ลําดับท่ี 11

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาพวงมาลา พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมสําหรับวัน
สําคัญพิธีการสําคัญตางๆตามวาระและโอกาสท่ีจําเปนและมีความสําคัญ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท.0407/ว1284 ลงวันท่ี 10

พฤศจิกายน 2530 เร่ืองการเบิกจายคาดอกไมเพ่ือมอบใหบุคคลตางๆและ
พานประดับพุมดอกไม

โครงการปกปองสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณและเคร่ืองด่ืมพิธีทางศาสนาฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
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โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และ
บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม คาใชจายในพิธี
เปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และส่ิงพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝกอบรม คาใชจายในการติดตอส่ือสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝก
อบรม คากระเปาหรือส่ิงท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2542

3.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ
.ศ.2546

4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หนาท่ี 194 ลําดับท่ี 8
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โครงการศึกษาดูงานของผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจาง กลุมอาชีพ กลุม
องคกรตางๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน ลูกจาง กลุมอาชีพ กลุมองคกรตางๆ เชน คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเคร่ืองด่ืม คาของท่ีระลึกวิทยกร คาจางเหมาบริการ คาวัสดุตางๆท่ีจํา
เปนในการฝกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2542

3.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ
.ศ.2546

4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หนาท่ี 195 ลําดับท่ี 10

โครงการสงเสริมความปรองดองสมาณฉันฑ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมจัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจในการสรางทัศนะคติ
ที่ดี เชนคาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมพิธีทางศาสนา
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสํารวจและข้ึนทะเบียบพันธุไมหายากในพ้ืนท่ี
ตําบลปากแพรก ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราช
ดําริของสมเด็จพระเทพฯ(พอ.สธ.)
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี สฎ 00172/ว5310 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562

เร่ือง การจัดทําแผนปฎิบัติงานและงบประมาณ ในการดําเนินงานสนองพระ
ราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564 จังหวัดสุราษฎรธานี
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติกรณีเปนการจางเหมาซ่ึงมีท้ังคาส่ิงของและคาแรง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑและอัตรคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

คาวัสดุ รวม 945,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆท่ีตองใชในสํานัก
งาน เชน แฟม ปากกา ดินสอ แบบพิมพคํารองตางๆขาวประชาสัมพันธ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุท่ีใชในการปฎิบัติงานของสํานัก
งาน เชน หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ ถานไฟฟา ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ถังนํ้า นํ้ายาทํา
ความสะอาด ถวย ชาม ถังไฟเบอรฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปูนซีเมนต อิฐ เหล็กเสน สี ทราย ทอตางๆและอุปกรณ
การประปาฯลฯเพ่ือใชในการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บริเวณอาคารสํานัก
งาน อบต.ปากแพรก
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ อะไหลรถยนต รถจักยาน
ยนต เชน ล็อคเกียร แบตเตอร่ี ยางนอกยางใน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 350,000 บาท

เพ่ือจายเปนคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซินและนํ้ามันหลอล่ืน แกชหุงตม ใชกับ
รถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต รถบรรทุกนํ้า รถบรรทุกขยะ เคร่ืองตัด
หญา เคร่ืองพนหมอกควัน เคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต และครุภัณฑอ่ืนๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการ
แพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสารเคมีปองกันและกําจัดศรัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พันธพืช ปุย พันธสัตวปกและสัตวนํ้า ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกระดาษเขียนโพสเตอร พูกัน สี ฟลม แมมโมร่ี
การด สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด

เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน

ดิสก หมึก ปร้ินเตอร โปรแกรม ฯลฯ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด

เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆท่ีไมสามารถเขาประเภทใดๆ เชน มิเตอร

น้ํา มิเตอรไฟ ตะแกรงกันสวะ หัววาลวเปด-ปดแกสฯลฯ

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด

เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ
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คาสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท

คาไฟฟา จํานวน 450,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาภายในอาคารสํานักงาน อบต.ปากแพรก อาคารตลาด
สดบานใน และอาคารอ่ืนๆท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา คานํ้าบาดาล อาคารสํานักงาน อบต.ปาก
แพรก อาคารตลาดสดบานในและอาคารอ่ืนๆท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบ
ต.ปากแพรก
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท อาคารสํานักงาน อบต.ปากแพรก และอาคารอ่ืนๆท่ี
อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคานําสงรายเดือนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือ
ไปรษณียากร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาใชคูสายสําหรับอินเตอรเน็ตและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียว
ของ ฯลฯ และคาส่ือสารอ่ืนๆ สําหรับสํานักงาน อบต.ปากแพรกและอาคารอ่ืน
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ปากแพรก
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

งบลงทุน รวม 341,800 บาท

คาครุภัณฑ รวม 341,800 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 36,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอาาศ ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เปนครุภัณฑท่ีมีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 216 ลําดับท่ี 15
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จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ประตูมือจับแบบ
ฝง พรอมกุญแจล็อค จํานวน 3 ตู
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 214 ลําดับท่ี 2

จัดซ้ือโตะอเนกประสงคขาพับได จํานวน 11,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะอเนกประสงคขาพับได
-หนาโตะสีขาว โฟเมกา
-โครงขาเหล็กแข็งแรงทนทาน
-ขาเหล็กสามารถพับได ชุบโครเม่ียม
ขนาด 180x60 ซม.จํานวน 4 ตัว
ขนาด 120x60 ซม.จํานวน 2 ตัว
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 217 ลําดับท่ี 17
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จัดซ้ือโพเดียม จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโพเดียมไม จํานวน 1 ชุด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 216 ลําดับท่ี 16

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองพนยาแบบใชแรงดันของเหลว จํานวน 16,800 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองพนยาแบบใชแรงดันของเหลว (เคร่ืองฉีดนํ้าแรงดัน
สูง)จํานวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะ
 1.ขนาด 3.5 แรงมา
 2.เคร่ืองยนตเบนซิน
 3.ขนาดเคร่ืองยนตท่ีกําหนดเปนขนาดแรงมาข้ันตํ่า
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เปนครุภัณฑท่ีมีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 215 ลําดับท่ี 9
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 45,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1

เคร่ือง คุณลักษณะ

1.ขนาดเสนทแยงมุม ขนาด 200 น้ิว หรือ 144 x 144 น้ิว หรือ 120 x 160

น้ิว หรือ 122 x 162 น้ิวหรือ 12 x 12 ฟุต

2.จอมวนเก็บในกลองได บังคับจอ ข้ึน ลง หยุด ดวยสวิตซ หรือรีโมท

คอนโทรล

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง

วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ

ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

(เปนครุภัณฑท่ีมีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 215 ลําดับท่ี 8
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จัดซ้ือโปรเจคเตอรไรสาย จํานวน 42,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโปรเจคเตอรไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะ
1.เปนเคร่ืองฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉายภาพจาก

คอมพิวเตอรและวีดีโอ

2.ใช LCD Panel หรือระบบDLP

3.เปนเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับXGA 4000 ANSI lumensโดย

ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดคาความสวางข้ันตํ่า

4.ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดท่ี True

5.ตัวเคร่ืองมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม

6.เปนของใหมท่ีไมผานการใชงานมากอน

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง

วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ

ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

(เปนครุภัณฑท่ีมีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 215 ลําดับท่ี 7
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซ้ือถังแชน้ําแข็ง จํานวน 6,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังแชน้ําแข็ง จํานวน 1 ถัง
คุณลักษณะ
1.ถังแชความเย็นคุณภาพ (มอก.)
2.เก็บนํ้าแข็งไดดี
3.มีจุกเปด – ปด รูเพ่ือระบายนํ้าได
4.ขนาด 200 ลิตร
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 217 ลําดับท่ี 18

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2

* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือ
ดีกวา ดังน้ี
1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา ขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
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การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB
หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน 1 หนวย
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 215 ลําดับท่ี 11

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพMultifunction เลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
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เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Multifuntion เลเซอร หรือ LED จํานวน 1

เคร่ือง
คุณลักษณะ
-เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer , Copier และ Scanner
และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)

-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
-สามารถสแกนเอกสาร A4 ได
-ความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได
-สามารถทําสําเนาสูงสุดไดไมนอยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1

ชอง
-มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
-สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) หนา 216 ลําดับท่ี 14
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จัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
จํานวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1

ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 216 ลําดับท่ี 13
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จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ จํานวน 12,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 215 ลําดับท่ี 12

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไม
รวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552

2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑและอัตรคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โครงการจัดต้ังศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลดอนสัก ตามโครงการจัดต้ัง
ศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ 2563 เชนคา
วัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 159 ลําดับท่ี 8

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 320,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 16 หมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถ่ิน พ.ศ.2559
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,105,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,762,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,762,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,136,120 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนตามกรอบ
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เงินอ่ืนๆและคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวน
ตําบล เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

2.ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22

เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต ท่ี มท 0809.3

/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เร่ืองแนวทางการปฎิบัติเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลและคาตอบแทนพิเศษ
ของนักบริหารงานองคการบริหารงานสวนตําบลท่ีควรไดรับตามระเบียบท่ี
กําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

2.ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22

เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต ท่ี มท 0809.3

/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เร่ืองแนวทางการปฎิบัติเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 464,280 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภาระกิจ พนักงานจางท่ัวไป ตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป ตามกรอบ
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

งบดําเนินงาน รวม 1,250,000 บาท

คาตอบแทน รวม 400,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกขาราชการ พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกตามท่ี
กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง คาตอบแทนคณะกรรมการผูควบคุมงานจาง คา
ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว156 ลงวันท่ี 18

กันยายน 2560 เร่ืองหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือคณะ
บุคคล
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางท่ีไดรับคําส่ังใหปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 280,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบท่ี
กําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ
.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12

ตุลาคม 2559 เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน

ของขาราชการสวนทองถ่ิน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกตาม

ระเบียบกําหนด

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชบัญญัติฏีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ

ศึกษาบุตร พ.ศ.2560

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ของ

พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
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คาใชสอย รวม 530,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
สิ่งปฎิกูล คาระวางรถ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบ้ียประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาติดต้ังเคร่ือง
รับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
2.พระราชกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ืองหลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาลงทะเบียน และ
คาใชสอยอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนา ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกตามท่ีกฎหมายกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
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โครงการแผนท่ีภาษีและทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกร
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 194 ลําดับท่ี 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติกรณีเปนการจางเหมาซ่ึงมีท้ังคาส่ิงของและคาแรง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑและอัตรคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

คาวัสดุ รวม 320,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆสํานักงานท่ีตองใชในสํานัก
งาน เชน แฟม ปากกา ดินสอ แบบพิมพคํารองตางๆขาวประชาสัมพันธ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ อะไหลรถยนต รถจักยาน
ยนต เชน ล็อคเกียร แบตเตอร่ี ยางนอกยางใน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซินและนํ้ามันหลอล่ืน ใชกับรถ
ยนต และครุภัณฑอ่ืนๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก หมึก ปร้ินเตอร โปรแกรม ฯลฯ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 93,500 บาท

คาครุภัณฑ รวม 93,500 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จํานวน 8 ตู จํานวน 44,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก)มีมือจับชนิด
บิด มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณอุตสาหกรรม
จํานวน 8 ตู
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ
.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เปนครุภัณฑท่ีมีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 219 ลําดับท่ี 28

จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จํานวน 5 ตู จํานวน 39,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กแบบ 4 ล้ินชัก (มอก) จํานวน 5 ตู
-มีหูล้ินชัก
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัฑอุตสาหกรรม(มอก)
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ
.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เปนครุภัณฑท่ีมีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 219 ลําดับท่ี 29
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 4 เคร่ือง
คุณลักษณะ
-มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA(480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ
.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เปนครุภัณฑท่ีมีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 219 ลําดับท่ี 30

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,415,370 บาท

งบบุคลากร รวม 544,370 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 544,370 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 361,920 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนตามกรอบ
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เงินอ่ืนๆและคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวน
ตําบล เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

2.ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22

เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต ท่ี มท 0809.3

/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เร่ืองแนวทางการปฎิบัติเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 134,450 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภาระกิจ พนักงานจางท่ัวไป ตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป ตามกรอบ
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
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งบดําเนินงาน รวม 1,631,000 บาท

คาตอบแทน รวม 185,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 80,000 บาท

1)คาตอบแทนสมาชิก อปพร.
เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับสมาชิก อปพร.กรณีผูอํานวยการศูนย
อปพร.มีคําส่ังใหปฎิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการปองกันภัยฝายพลเรือน
เปนเงิน 60,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ท่ี มท.0808.2/ว7271 ลงวันท่ี 26

ธันวาคม 2560 เร่ืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายให
แกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ
.2560

2)คาตอบแทนคณะกรรมการ
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกขาราชการ พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกตามท่ี
กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง คาตอบแทนคณะกรรมการผูควบคุมงานจาง คา
ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผล ฯลฯ
เปนเงิน 20,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว156 ลงวันท่ี 18

กันยายน 2560 เร่ืองหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
บุคคล

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางท่ีไดรับคําส่ังใหปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติฏีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ของ
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

คาใชสอย รวม 1,090,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 960,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
สิ่งปฎิกูล คาระวางรถ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบ้ียประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาติดต้ังเคร่ือง
รับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
2.พระราชกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ืองหลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค
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รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาลงทะเบียน และ
คาใชสอยอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนา ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกตามท่ีกฎหมายกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

โครงการการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการบริการการแพทยฉุก
เฉิน ไดแก คาเวชภัณฑ คาประกันภัยรถยนตฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติกรณีเปนการจางเหมาซ่ึงมีท้ังคาส่ิงของและคาแรง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑและอัตรคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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คาวัสดุ รวม 285,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุของศูนย อป
พร.เชน กระบอง ไฟฟา ไฟฉาย ไฟไซเรนไฟฉุกเฉินสองสวางแบบชารทแบ
ตเตอรรี่ ชุดหลอดไฟ สายไฟฟา ปล๊ักไฟฟา ถานไฟฟา ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ อะไหลรถ
ยนต เชน แบตเตอร่ี ยางนอกยางใน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 130,000 บาท

เพ่ือจายเปนคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซินและนํ้ามันหลอล่ืน ใชกับรถบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการ
แพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตงกายสมาชิก อปพร.เชน รองเทาบูธ
เซฟต้ี เส้ือสะทอนแสง เส้ือกันฝน เส้ือชูชีพ เคร่ืองแบบ เส้ือ กางเกง ผา ถุง
เทา หมวก ผาพันคอ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุอ่ืน จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆท่ีไมสามารถเขาประเภทใด เชน ถังดับ
เพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด

เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

คาสาธารณูปโภค รวม 71,000 บาท

คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟา ศูนย อปพร.
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา คานํ้าบาดาล ศูนย อปพร.
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท คาเชาใชคูสายสําหรับอินเตอรเน็ต ศูนย อปพร.
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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งบลงทุน รวม 240,000 บาท

คาครุภัณฑ รวม 240,000 บาท

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เคร่ืองยนตติดทายเรือ จํานวน 130,000 บาท

จัดซ้ือเคร่ืองยนตติดทายเรือ จํานวน 1 เคร่ือง
ขนาด 2 จังหวะ ไมนอยกวา 30 แรงมา
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา 218 ลําดับท่ี 23

จัดซ้ือเรือไฟเบอรขนาด 10.5 ฟุต จํานวน 110,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเรือไฟเบอรขนาด 10.5 ฟุต จํานวน 5 ลํา
ขนาด 3-4 คนน่ัง ยาว 3.5 เมตร กวาง 1.20 เมตร ลึก 50 เซนติเมตร
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนา 217 ลําดับท่ี 22
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 10,608,840 บาท

งบบุคลากร รวม 8,514,240 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 8,514,240 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,969,920 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานครู(สังกัดโรงเรียน)และเงินเดือนพนักงาน
ครู(สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เงินอ่ืนๆและคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

2.ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22

เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต ท่ี มท 0809.3

/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เร่ืองแนวทางการปฎิบัติเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 176,400 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลและผู
อํานวยการสถานศึกษาสังกัด อบต.ปากแพรกท่ีควรไดรับตามระเบียบท่ี
กําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

2.ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22

เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต ท่ี มท 0809.3

/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เร่ืองแนวทางการปฎิบัติเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 193,200 บาท

เพ่ือจายเปนเงินวิทยะฐานะดานชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ใหแกครูใน
สังกัด อบต.ปากแพรก
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,778,720 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป
ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 372,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป ตามกรอบ
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
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งบดําเนินงาน รวม 1,203,000 บาท

คาตอบแทน รวม 120,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกขาราชการ พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกตามท่ี
กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง คาตอบแทนคณะกรรมการผูควบคุมงานจาง คา
ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว156 ลงวันท่ี 18

กันยายน 2560 เร่ืองหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือคณะ
บุคคล

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางท่ีไดรับคําส่ังใหปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบท่ี
กําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ
.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12

ตุลาคม 2559 เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน

ของขาราชการสวนทองถ่ิน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ท่ี
มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบท่ีกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติฏีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ของ
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบั

คาใชสอย รวม 340,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
สิ่งปฎิกูล คาระวางรถ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบ้ียประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาติดต้ังเคร่ือง
รับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
2.พระราชกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ืองหลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 3/10/2562  15:34:09 หนา : 48/107



รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคารับรอง พิธีเปดอาคารตางๆ คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี ฯลฯ เชน คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตอนรับผูมา
เยือน รร.บานเขาพระอินทร ศพด.บานคลองกัด ศพด.บานคอกชาง เชน การ
ตอนรับสวนราชการหรือผูมาศึกษาดูงานเน่ืองในโอกาศตางฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.4/ว2381 ลงวันท่ี 28 กรกฏา
คม 2548 การต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเล้ียงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาลงทะเบียน และ
คาใชสอยอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนา ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง บุคคลากรทางการศึกษา และผูมีสิทธิเบิกตามท่ีกฎหมาย
กําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติกรณีเปนการจางเหมาซ่ึงมีท้ังคาส่ิงของและคาแรง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑและอัตรคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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คาวัสดุ รวม 445,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆสํานักงานท่ีตองใชในสํานัก
งาน เชน แฟม ปากกา ดินสอ แบบพิมพคํารองตางๆขาวประชาสัมพันธ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุท่ีใชในการปฎิบัติงานของสํานัก
งาน รร.บานเขาพระอินทร ศพด.บานคลองกัด ศพด.บานคอกชาง เชน หลอด
ไฟ สายไฟ สวิตซ ถานไฟฟา ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ถังนํ้า นํ้ายาทํา
ความสะอาด ถวย ชาม ถังไฟเบอรฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปูนซีเมนต อิฐ เหล็กเสน สี ทราย ทอตางๆและอุปกรณ
การประปาฯลฯเพ่ือใชในการปรับปรุงซอมแซม รร.บานเขาพระอินทร ศพด
.บานคลองจัด ศพด.บานคอกชาง
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซินและนํ้ามันหลอล่ืน เคร่ืองตัด
หญา และครุภัณฑอ่ืนๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการ
แพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พันธพืช ปุย พันธสัตวปกและสัตวนํ้า ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล หวงยาง ลูกปงปอง ไม
ปงปอง ลูกแชรบอล ไมแบตมินตัน ลูกแบตมินตันฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก หมึก ปร้ินเตอร โปรแกรม ฯลฯ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 3/10/2562  15:34:09 หนา : 52/107



วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

คาสาธารณูปโภค รวม 298,000 บาท

คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาของ รร.บานเขาพระอินทร ศพด.บานคลองกัด
ศพด.บานคอกชาง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคานํ้าประปาของ รร.บานเขาพระอินทร ศพด.บานคลองกัด ศพด
.บานคอกชาง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบริการโทรศัพทของ รร.บานเขาพระอินทร ศพด.บานคลอง
กัด ศพด.บานคอกชาง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาใชคูสายสําหรับอินเตอรเน็ตและคาใชจายอ่ืนๆของ
รร.บานเขาพระอินทร ศพด.บานคลองกัด ศพด.บานคอกชาง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

งบลงทุน รวม 891,600 บาท

คาครุภัณฑ รวม 891,600 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานมีลอเล่ือน จํานวน 8,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานมีลอเล่ือน จํานวน 5 ตัว
(รร.บานเขาพระอินทรและ ศพด.บานคอกชาง)
คุณลักษณะ
- เกาอ้ีมีลอเล่ือน
- พนักพิงสูงถึงกลางหลัง
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 233 ลําดับท่ี 86
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คาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก ระดับ 3-4 จํานวน 28,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก ระดับ 3-4 จํานวน 4

ตัว (รร.บานเขาพระอินทร)
คุณลักษณะ
- 7 ล้ินชัก
- พรอมกระจกปูโตะ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 234 ลําดับท่ี 90

จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานมีลอเล่ือน(พนักพิงสูง) จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานมีลอเล่ือน(พนักพิงสูง)จํานวน 1 ตัว
(กองการศึกษาฯ)
คุณลักษณะ
- เกาอ้ีมีลอเล่ือน
- พนักพิงสูงระดับศีรษะ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 233 ลําดับท่ี 87
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จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู
จํานวน 2 เคร่ือง (ศพด.บานคอกชาง)
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เปนครุภัณฑท่ีมีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 232 ลําดับท่ี 84

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 112,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 4 เคร่ือง (รร.บานเขาพระอินทร)
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เปนครุภัณฑท่ีมีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 232 ลําดับท่ี 83
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จัดซ้ือช้ันวางแฟมเหล็ก 2 ช้ัน จํานวน 4,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือช้ันวางแฟมเหล็ก 2 ช้ัน จํานวน 1 ตู (รร.บานเขาพระ
อินทร)
คุณลักษณะ
- ช้ันวางแฟมสํานักงาน 20 ชอง จํานวน 2 ช้ัน ช้ันละ 10 ชอง

- มีลอเล่ือน

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 234 ลําดับท่ี 92

จัดซ้ือชุดโตะเกาอ้ีนักเรียนช้ันประถมศึกษา(มี มอก) จํานวน 120,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดโตะเกาอ้ีนักเรียนช้ันประถมศึกษา (มี มอก
) จํานวน 50 ชุด (รร.บานเขาพระอินทร)
คุณลักษณะ
- ชุดโตะเกาอ้ีนักเรียนช้ันประถมศึกษาทําจากพลาสติก
- โตะและเกาอ้ีสีเทา
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 235 ลําดับท่ี 96
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จัดซ้ือชุดรับแขก(โซฟาหนัง) จํานวน 25,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดรับแขก(โซฟาหนัง) จํานวน 1 ชุด
(กองการศึกษาฯ)
คุณลักษณะ
- โซฟาหนัง 3 ท่ีน่ัง จํานวน 1 ตัวและโซฟาหนัง1 ท่ีน่ัง จํานวน 2 ตัว
- โตะกลาง (กระจก) จํานวน 1 ตัว
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 228 ลําดับท่ี 65

จัดซ้ือตูเก็บเอกสารเหล็กพรอมช้ันวางหนังสือ จํานวน 8,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารเหล็กพรอมช้ันวางหนังสือ จํานวน 2 ตู
(รร.บานเขาพระอินทร)
คุณลักษณะ
- ช้ันวางหนังสือ 2 ช้ัน
- บานเล่ือนกระจก 2 บาน พรอมล็อค
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 234 ลําดับท่ี 93
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จัดซ้ือตูเส้ือผาบานเล่ือนกระจกใส จํานวน 25,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเส้ือผาบานเล่ือนกระจกใส จํานวน 4 ตู
(รร.บานเขาพรอินทร)
คุณลักษณะ
- ขนาดสูง 3 ฟุต
- ภายในมีแผนช้ันวางของ พรอมราวแขวนเส้ือ
- ประตูเปนบานเล่ือนกระจกใส
วัตถุประสงค
- เพ่ือใชสําหรับเก็บชุดนาฏศิลป ชุดรํา ชุดไทย ชุดสําหรับการแสดงเตน และ
เคร่ืองประดับตางๆ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 232 ลําดับท่ี 82

จัดซ้ือตูเอกสาร 3 ล้ินชัก จํานวน 32,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเอกสาร 3 ล้ินชัก จํานวน 10 ตู (รร.บานเขาพระอินทร)
คุณลักษณะ
- ตูผลิตจากเหล็ก
- รองรับนํ้าหนักเอกสารไดดี และสามารถแขวนแฟมเอกสารได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 235 ลําดับท่ี 94
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จัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร จํานวน 9,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร จํานวน 3 ตัว (กองการศึกษาฯและรร
.บานเขาพระอินทร)
คุณลักษณะ
- หนาโตะปดผิว PVC กันนํ้า และรอยขูดขีด
- มีชองวาง CPU

- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 233 ลําดับท่ี 88

จัดซ้ือโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก ระดับ 1-2 จํานวน 7,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก ระดับ 1-2 จํานวน 1

ตัว (ศพด.บานคอกชาง)
คุณลักษณะ
- 4 ล้ินชัก
- พรอมกระจกปูโตะ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 232 ลําดับท่ี 85
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จัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง จํานวน 14,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง จํานวน 12 ตัว (รร.บานเขาพระอินทร)
คุณลักษณะ
- ปรับแรงลมได 3 ระดับ
- ปรับสายและหยุดสายได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 235 ลําดับท่ี 95
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงกลางแจง จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงกลางแจง จํานวน 1 ชุด

(รร.บานเขาพระอินทร)
คุณลักษณะ
- เคร่ืองขยายเสียง กําลังขับไมนอยกวา 2x500 w 8 โอม จํานวน 1 ตัว

- เคร่ืองปรับแตงสัญญาณอีควอไลเซอรปรับเสียงสเตอรริโอ
ไมนอยกวา 31 ชอง จํานวน 1 ตัว

- ครอสแยกเสียง สามารถแยกเสียงสเตอรริโอ ไมนอยกวา 2 ทาง สามารถ
แยกเสียงโมโน ไมนอยกวา 4 ทาง จํานวน 1 ตัว
- เคร่ืองปองกันหวีด-หอน (anti-feedback destroyer) จํานวน 1 ตัว
- เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (mixer) ไมนอยกวา 16 input
- กลองปล๊ักไฟ (power breaker) จํานวน 1 ตัว
- อุปกรณจัดเก็บเคร่ืองขยายเสียง แร็ค เปนไมผิวอลูมิเนียม 3 ฝา จํานวน 1

ชุด
- ตูลําโพงซับเบส พรอมดอกลําโพง เปนตูลําโพงซับเบส ไมนอยกวา 18

น้ิว จํานวน 1 คู
- ตูลําโพงกลางแหลม พรอมดอกลําโพง ไมนอยกวา 12 น้ิว จํานวน 1 คู
- ตูลําโพงมอนิเตอร ขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว จํานวน 1 ตัว
- อุปกรณสายสัญญาณ 1 ระบบ
- ไมโครโฟนไรสาย 1 ชุด
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 230 ลําดับท่ี 75
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซ้ือกลองถายภาพคอมแพค จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองถายภาพคอมแพค จํานวน 1 กลอง
(รร.บานเขาพระอินทร)
คุณลักษณะ
- กลองคอมแพค
- มีระบบแฟลชในตัว
- ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรภาพ

- ถอดเปล่ียนส่ือบันทึกขอมูลไดสะดวก
- ถายโอนขอมูลจากกลองสูเคร่ืองคอมพิวเตอรได
- มีกระเปาเก็บกลอง
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 229 ลําดับท่ี 73

จัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภาย
นอกอาคาร

จํานวน 128,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี
สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 4 ชุด (ศพด.บานคลองกัด)
คุณลักษณะ
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)
สําหรับการบันทึกภาพไดท้ัง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 น้ิว
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- มีผลตางคาความยาวโฟกัสตํ่าสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5

มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา
- สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ -10 องศาเชลเซียส ถึง 50 องศาเชลเซียส เปน
อยางนอย
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได เปนอยางนอย
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตองมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผน CD
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ
.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ่ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด)

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 229 ลําดับท่ี 70
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จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 14,100 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เคร่ือง
(รร.บานเขาพระอินทร)
คุณลักษณะ
- เปนเคร่ืองฉายภาพเลนสเดียว
- สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
- ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพท่ี True

- ขนาด 3,000 ANSI Lumens
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ
.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เปนครุภัณฑท่ีมีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 229 ลําดับท่ี 71
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จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 13,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 จอ

(รร.บานเขาพระอินทร)

คุณลักษณะ

- ขนาดเสนทแยงมุม ขนาด 100 น้ิว หรือ 60 x 80 น้ิว หรือ 60 x 84

น้ิว หรือ 64 x 84 น้ิว หรือ 5 x 7 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต

- จอมวนเก็บในกลองได

- บังคับจอ ข้ึน ลง หยุด ดวยสวิตซหรือรีโมทคอนโทรล

- ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ

.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด

เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

(เปนครุภัณฑท่ีมีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 229 ลําดับท่ี 72
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองทํานํ้าเย็น/นํ้ารอน แบบตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 50,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองทํานํ้าเย็น/นํ้ารอน แบบตอทอ ขนาด 2

กอก จํานวน 2 เคร่ือง (กองการศึกษาฯและ ศพด.บานคลองกัด)

คุณลักษณะ

- มีหัวกอกจายนํ้า โดยเปนนํ้ารอน 1 หัว นํ้าเย็น 1 หัว

- เปนเคร่ืองทํานํ้ารอนนํ้าเย็นแบบต้ังพ้ืน ระบบตอทอประปา

- มีระบบกรองนํ้าในตัวเคร่ือง

- ความจุถังเก็บนํ้าเย็น ไมนอยกวา 4 ลิตร

- ความจุถังเก็บนํ้ารอน ไมนอยกวา 2 ลิตร

- ตัวเคร่ืองท้ังภายนอกและภายในทําดวยวัสดุหรือโลหะไมเปนสนิม

- ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยสแตนเลส เกรด 304 ไรสารตะก่ัว

- มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดนํ้า

- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

- ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ

- ราคาไมรวมคาติดต้ัง

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง

วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ

ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

(เปนครุภัณฑท่ีมีราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 231ลําดับที่ 81

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เคร่ือง (กองการศึกษาฯ)
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1

หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี
1. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1

หนวย
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 น้ิว
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเช่ือมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 230 ลําดับท่ี 77
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จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 90,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2

* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 3 เคร่ือง สําหรับกองการ
ศึกษาฯและโรงเรียนบานเขาพระอินทร(อนุบาล)
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือ
ดีกวา ดังน้ี
1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา ขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB
หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน 1 หนวย
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
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ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 230 ลําดับท่ี 76

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
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เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ือง(รร.บานเขาพระอินทร)
คุณลักษณะ
- เปนเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20

หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสี สําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มึความเร็วในการพิมพรางสี สําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1

ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

วัตถุประสงค
- ใชในการพิมพงานเอกสารในโรงเรียนบานเขาพระอินทร(อนุบาล)
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 231 ลําดับท่ี 80
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จัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
จํานวน 1 เคร่ือง (รร.บานเขาพระอินทร)
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1

ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 231 ลําดับท่ี 79
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จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เคร่ือง
ใชในกองการศึกษาฯ และ โรงเรียนบานเขาพระอินทร(อนุบาล)
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 231 ลําดับท่ี 78

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,904,010 บาท

งบดําเนินงาน รวม 6,137,010 บาท

คาใชสอย รวม 3,530,010 บาท

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีศาสนาหรือพิธีกรรมตางๆของ รร.บานเขาพระ
อินทร ศพด.บานคลองกัด ศพด.บานคอกชาง เน่ืองในวันสําคัญของชาติ วัน
สําคัญทางศาสนา ซ่ึงจะเบิกจายเปนคาอาหาร เคร่ืองด่ืม สําหรับเล้ียงพระภิกษุ
สงฆและผูมารวมพิธีทางศาสนา คาตกแตงสถานท่ี คาดอกไม ธูปเทียนฯลฯ
และรายจายอ่ืนท่ีจําเปน

-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.4/ว2381 ลงวันท่ี 28 กรกฏา
คม 2548 การต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเล้ียงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 130,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563

เชน คาของขวัญของรางวัล คาสนับสนุนชุดการแสดง คาขนมเคร่ือง
ด่ืม สําหรับเด็ก คาอาหารวางอาหารทําการนอกเวลาราชการ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.4/ว2381 ลงวันท่ี 28 กรกฏา
คม 2548 การต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเล้ียงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 152 ลําดับท่ี 2

โครงการจัดงานวันวิชาการ จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันวิชาการ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 148 ลําดับท่ี 41

โครงการซอมแผนอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการซอมแผนอัคคีภัย ของ รร.บานเขาพระ
อินทร ศพด.บานคลองกัด ศพด.บานคอกชาง
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 152 ลําดับท่ี 4

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,330,010 บาท
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1.คาอาหารกลางวัน
เพ่ือจายเปน
-คาอาหารกลางวันโรงเรียนบานเขาพระอินทร อัตราคนละ 20

บาท จํานวน 200 วัน เปนเงิน 1,080,000 บาท
-คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองกัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
คอกชาง อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
เปนเงิน 524,300 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/23274 ลงวันท่ี 19

มิถุนายน 2561

2.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบานเขาพระอินทร
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบานเขาพระอินทร
เปนเงิน 20,000 บาท
3.คาระบบ Asymmertric Digital Subscriber Line :ADSI
เพ่ือจายเปนคาเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงโรงเรียนบานเขาพระอินทร
เปนเงิน 9,600 บาท
4.คาระบบ Wireless Fidelity :WiFi ของโรงเรียนบานเขาพระอินทร
เพ่ือจายเปนคาใชจายคาระบบWireless Fidelity :WiFi ของโรงเรียนบานเขา
พระอินทร เปนเงิน 7,200 บาท
5.คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรหองสมุดโรงเรียนบาน
เขาพระอินทร เปนเงิน 100,000 บาท
6.คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนบานเขาพระ
อินทร เปนเงิน 50,000 บาท
7.คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เปนเงิน 21,000 บาท
8.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานโรงเรียนใน
สังกัด อปท.เปนเงิน 50,000 บาท
9.คาปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน อัตรา คนละ 1000/คน/ป
เปนเงิน 42,000 บาท
10.คาใชจายในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเท่ียวในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด อปท.เปนเงิน 50,000 บาท
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11.คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ระดับอนุบาล คนละ 850/ภาคเรียน เปนเงิน 248,200 บาท
ระดับประถมศึกษาคนละ 950/ภาคเรียน เปนเงิน 235,600 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอนรายหัวสวนเพ่ิม(Top Up)
ระดับประถมศึกษาคนละ 250/ภาคเรียน เปนเงิน 62,000 บาท
12.คาหนังสือเรียน
เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200/ป

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปท่ี 1 คนละ 625 บาท/ป

ประถมศึกษาปท่ี 2 คนละ 619 บาท/ป

ประถมศึกษาปท่ี 3 คนละ 622 บาท/ป

ประถมศึกษาปท่ี 4 คนละ 673 บาท/ป

ประถมศึกษาปท่ี 5 คนละ 806 บาท/ป

ประถมศึกษาปท่ี 6 คนละ 818 บาท/ป

เปนเงิน 115,000 บาท

13.คาอุปกรณการเรียน
เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100/ภาคเรียน
ระดับประถมศึกษา คนละ 195/ภาคเรียน
เปนเงิน 77,560 บาท
14.คาเคร่ืองแบบนักเรียน
เพ่ือจายเปนคาเคร่ืองแบบนักเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300/ป

ระดับประถมศึกษา คนละ 360/ป

เปนเงิน 88,440 บาท

15.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215/ภาคเรียน
ระดับประถมศึกษา คนละ 240/ภาคเรียน
เปนเงิน 122,300 บาท
16.คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองกัด และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอกชาง อัตราคนละ 1700/ป
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เปนเงิน 181,900 บาท
17.คาหนังสือเรียน
เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองกัดและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานคอกชาง อัตราคนละ 200/ป
เปนเงิน 21,400 บาท
18.คาอุปกรณการเรียน
เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองกัดและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานคอกชาง อัตราคนละ 200/ป
เปนเงิน 21,400 บาท
19.คาเคร่ืองแบบนักเรียน
เพ่ือจายเปนคาเคร่ืองแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองกัดและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอกชาง อัตราคนละ 300/ป
เปนเงิน 32,100 บาท
20.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองกัดและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอกชาง อัตราคนละ 430/ป
เปนเงิน 46,010 บาท
21.คาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนบานเขาพระอินทร
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูของโรงเรียนบานเขาพระอินทร
เปนเงิน 24,000 บาท
22.คาใชจายในการสงเสริมและจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง"สูการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนเงิน 100,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบหนังสือและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัดองคองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2551

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 149 ลําดับท่ี 42
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คาวัสดุ รวม 2,607,000 บาท

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,607,000 บาท

เพ่ือจัดสรรให
1.โรงเรียนบานเขาพระอินทรและโรงเรียนในสังกัด อบต.ปากแพรก อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
2.โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ) จํานวน 7

โรงเรียน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ไดแก
1) โรงเรียนบานคลองคราม
2) โรงเรียนบานดินแดงสามัคคี
3) โรงเรียนองคการอุตสาหกรรมปาไม 9
4) โรงเรียนบานคอกชาง
5) โรงเรียนบานใหมสามัคคี
6) โรงเรียนวัดคีรีวง
7) โรงเรียนบานดอนเสาธง

3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองกัด อัตราคนละ 7.37 จําวน 260 วัน
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอกชาง อัตราคนละ 7.37 จํานวน 260 วัน
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังหารดังน้ี
1.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19

มิถุนายน 2561 เร่ืองซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 138 ลําดับท่ี 2
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งบลงทุน รวม 2,835,000 บาท

คาที่ดินและส่ิงกอสราง รวม 2,835,000 บาท

อาคารตาง ๆ

คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนบานเขาพระอินทร
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19

มิถุนายน 2561 เร่ืองซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 141 ลําดับท่ี 19

โครงการกอสรางหองนํ้าสนามกีฬาโรงเรียนบานเขาพระอินทร หมูท่ี 4 จํานวน 708,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางหองนํ้าสนามกีฬาโรงเรียนบานเขาพระ
อินทร หมูท่ี 4 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอย
กวา 64.00 ตร.ม. พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบแปลนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลปากแพรกกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 150 ลําดับท่ี 47
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โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารเรียน ศพด.บานคอกชาง จํานวน 450,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารเรียน ศพด.บานคอก
ชาง หมูท่ี 5 โดยทําการปรับปรุงหองนํ้าเดิมเปนหองพักครูและกอสรางหองนํ้า
ดานหลังอาคาร ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 9.00 ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอย
กวา 22.50 ตร.ม. พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบแปลนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลปากแพรกกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 139 ลําดับท่ี 5

คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบานเขาพระอินทร หมูท่ี 4 จํานวน 1,527,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบานเขาพระอินทร
หมูท่ี 4 โดยทําการปรับปรุงสนามฟุตบอลขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 9,517

ตร.ม. และปรับปรุงลูวิ่งขนาด กวาง 9.60 ม. ยาวโดยรอบพรอมขอบคัน
คอนกรีต
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 150 ลําดับท่ี 43
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,932,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 3,932,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวัน จํานวน 3,932,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางสําหรับนักเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ) อัตราคนละ 20 บาทจํานวน 200 วัน ใหแก
1.โรงเรียนบานคลองคราม
2.โรงเรียนบานดินแดงสามัคคี
3.โรงเรียนองคการอุตสาหกรรมปาไม 9
4.โรงเรียนบานคอกชาง
5.โรงเรียนบานใหมสามัคคี
6.โรงเรียนวัดคีรีวง
7.โรงเรียนบานดอนเสาธง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท.0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19

มิถุนายน 2561 เร่ืองซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 151 ลําดับท่ี 48

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 217,400 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 217,400 บาท

เงินอุดหนุน รวม 217,400 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 217,400 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนองคกรเอกชนตามโครงการโรงเรียนผูสูงอาย
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถ่ิน พ.ศ.2559

ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 156 ลําดับท่ี 21
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 6,124,960 บาท

งบบุคลากร รวม 3,301,460 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,301,460 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,234,560 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนตามกรอบ
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เงินอ่ืนๆและคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวน
ตําบล เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

2.ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22

เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต ท่ี มท 0809.3

/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เร่ืองแนวทางการปฎิบัติเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลและคาตอบแทนพิเศษ
ของนักบริหารงานองคการบริหารงานสวนตําบลท่ีควรไดรับตามระเบียบท่ี
กําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

2.ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22

เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต ท่ี มท 0809.3

/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เร่ืองแนวทางการปฎิบัติเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,832,900 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภาระกิจ พนักงานจางท่ัวไป ตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป ตามกรอบ
อัตรากําลัง 3 ป
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

งบดําเนินงาน รวม 2,674,000 บาท

คาตอบแทน รวม 274,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกขาราชการ พนักงานจางและผูมีสิทธิเบิกตามท่ี
กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง คาตอบแทนคณะกรรมการผูควบคุมงานจาง คา
ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงการคลังดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว156 ลงวันท่ี 18

กันยายน 2560 เร่ืองหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล หรือคณะ
บุคคล
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางท่ีไดรับคําส่ังใหปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฎิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกตามระเบียบท่ี
กําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ
.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12

ตุลาคม 2559 เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน

ของขาราชการสวนทองถ่ิน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบลตามท่ีมีสิทธิเบิก

ตามระเบียบกําหนด

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชบัญญัติฏีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ

ศึกษาบุตร พ.ศ.2560

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ของ

พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
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คาใชสอย รวม 710,000 บาท

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
สิ่งปฎิกูล คาระวางรถ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบ้ียประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาติดต้ังเคร่ือง
รับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
2.พระราชกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ืองรูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2

/ว3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ืองหลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเปนคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาลงทะเบียน และ
คาใชสอยอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนา ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกตามท่ีกฎหมายกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
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โครงการจัดทําแผนท่ีตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดทําแผนท่ีตําบลขององคการบริหารสวนตําบลปากแพรก

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได
(คา K)

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว109 ลงวันท่ี 24

สิงหาคม 2532

2.หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0407/ว85 ลงวันท่ี 13

กรกฎาคม 2541

3.หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0407/ว150 ลงวันท่ี 24

สิงหาคม 2544

4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท.0808.2/ว2147 ลงวัน
ที่ 11 กรกฎาคม 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติกรณีเปนการจางเหมาซ่ึงมีท้ังคาส่ิงของและคาแรง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑและอัตรคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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คาวัสดุ รวม 1,690,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

พ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆสํานักงานท่ีตองใชในสํานัก
งาน เชน แฟม ปากกา ดินสอ แบบพิมพคํารองตางๆขาวประชาสัมพันธ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุท่ีใชในการปฎิบัติงานของสํานัก
งาน เชน หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ ถานไฟฟา ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 800,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชน หินคลุก หินผุ ลูกรัง ยาง
มะตอย สี แปลงทาบาน และอุปกรณประปา ฯลฯ สําหรับซอมแซมถนนภาย
ในตําบลปากแพรก
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ อะไหลรถยนต รถจักยาน
ยนต เชน ล็อคเกียร แบตเตอร่ี ยางนอกยางใน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 600,000 บาท

เพ่ือจายเปนคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซินและนํ้ามันหลอล่ืน
น้ํามันไฮดรอลิค เพ่ือใชกับรถยนต รถจักรยานยนต รถเกรด รถยก รถเอนก
ประสงค เคร่ืองตัดถนนคอนกรีต เคร่ืองตบดิน เคร่ืองตัดหญา เคร่ืองเจาะ หรือ
ที่องคการบริหารสวนตําบลปากแพรกยืมมาจากหนวยงานอ่ืน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก หมึก ปร้ินเตอร โปรแกรม ฯลฯ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2

/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 149,500 บาท

คาครุภัณฑ รวม 149,500 บาท

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซ้ือกลองถายภาพระบบดิจิตอลความละเอียด 20 ลานพิกเซล จํานวน 19,300 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ลานพิก
เซล จํานวน 1 กลอง
1.เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
2.ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรภาพ (Image Sensor)

3.มีระบบแฟลชในตัว

4.สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็มหรือเม่ือ
ตองการเปล่ียน
5.สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรได
6.มีกระเปาบรรจุกลอง
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เปนครุภัณฑท่ีมีเกณฑราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 222 ลําดับท่ี 40

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซ้ือถังลมขนาด 50 L จํานวน 8,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังลม ขนาด 2 แรงมา ความเร็วรอบไมนอยกวา 1,000 มี
ถังเก็บลมขนาดไมนอยกวา 50 ลิตร แรงดันลม 7-10 บาร พรอมอุปกรณสาย
ลม จํานวน 1 ชุด
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 225 ลําดับท่ี 52
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จัดซ้ือปนลมชนิดขาเด่ียว F30 จํานวน 1,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปนลมชนิดขาเด่ียว F30 จํานวน 1 อัน
ความยาวขาตะปูยิงได 10-30 มม.
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 224 ลําดับท่ี 51

จัดซ้ือปนลมชนิดขาเด่ียว ST 64 จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปนลมชนิดขาเด่ียว ST 64 จํานวน 1 อัน
ยิงไดท้ังคอนกรีตและไม ความลึกสูงสุดได 64 มม. มีระบบหัว
เซฟต้ี
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 224 ลําดับท่ี 50
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จัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟาแบบมือถือ จํานวน 5,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟาแบบมือถือ จํานวน 1 เคร่ือง
ขนาด 7 น้ิว กําลังไฟท่ีใช 1,600 w ความเร็วรอบตัวเปลา 5,500 rpm เสน
ผานศ ูนยกลางแกน 25.5 มม.
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(เปนครุภัณฑท่ีมีเกณฑราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 224 ลําดับท่ี 47 

จัดซ้ือสวานกระแทกไรสาย จํานวน 4,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสวานกระแทกไรสาย จํานวน 1 ตัว
แรงดันไฟแบตเตอร่ี 12v ความเร็วรอบขณะเดินเคร่ืองเปลา 1,300 รอบ/นาที
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 224 ลําดับท่ี 49
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จัดซ้ือสวานไฟฟา 3 ระบบ จํานวน 6,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสวานไฟฟา 3 ระบบ จํานวน 1 ตัว
ขนาดกําลังไฟฟา 800 วัตถ ความเร็วรอบ 900 รอบ/นาที
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ.2546

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 224 ลําดับท่ี 48

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาดครงสรางของครุภัณฑชนาดใหญซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบํารุงรักษาตามปกติหรือคาซอมกลาง
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552

2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑและอัตรคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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งานไฟฟาถนน รวม 625,000 บาท

งบลงทุน รวม 225,000 บาท

คาที่ดินและส่ิงกอสราง รวม 225,000 บาท

คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบอบาดาลบานเขาหลวง หมูท่ี 13 จํานวน 225,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเขาหลวง หมูท่ี 13 โดยดําเนิน
การขุดเจาะบอบาดาลขนาด ศก. 6 น้ิว ลึกไมนอยกวา 60 ม. หรือมีปริมาตร
น้ําไมนอยกวา 4 ลบ.ม.ตอช่ัวโมง พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการตาม
แบบที่กําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 125 ลําดับท่ี 128

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 400,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่าและติดต้ังหมอแปลง รร.บานเขา
พระอินทร
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถ่ิน พ.ศ.2559
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

คาใชสอย รวม 230,000 บาท

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการแขงขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนตานยาเสพติดตําบลปาก
แพรก

จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน
ตานยาเสพติดตําบลปากแพรก เชน คาชุดนักกีฬา คาจางเหมาบริการ คา
อาหารวาง คาเคร่ืองด่ืม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนในการแขงขันกีฬา
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 153 ลําดับท่ี 6

โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธอําเภอดอนสัก 
ประจําป 2563 (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทอง
ถ่ินสัมพันธอําเภอดอนสัก ประจําป 2563 ของนักเรียนโรงเรียนบานเขาพระ
อินทร ศพด.บานคลองกัด ศพด.บานคอกชาง เชน คาชุดนักกีฬา คาจาง
เหมาบริการ คาอาหารวาง คาเคร่ืองด่ืม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนในการแขง
ขันกีฬา
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 154 ลําดับท่ี 13
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โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธอําเภอดอนสัก 
ประจําป 2563 (สํานักปลัด)

จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทอง
ถ่ินสัมพันธอําเภอดอนสัก ประจําป 2563 ของเยาวชน ประชาชน ภายใน
ตําบลปากแพรก เชน คาชุดนักกีฬา คาจางเหมาบริการ คาอาหารวาง คา
เคร่ืองด่ืม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนในการแขงขันกีฬา
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 154 ลําดับท่ี 12

โครงการรวมจัดการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธอําเภอดอนสัก ประจําป 2563 จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรวมจัดการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ
อําเภอดอนสัก เชนคาจางเหมาบริการ คาอาหารวาง คาเคร่ืองด่ืม และคาใช
จายอ่ืนๆท่ีจําเปนในการแขงขันกีฬา
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 154 ลําดับท่ี 11

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการสงเสริมกีฬามวยไทยเพ่ือหางไกลยาเสพติด กลุมอนุรักษและสืบสาน
ศิลปะมวยไทย บานเหนียก คายมวยเกียรติ หมูท่ี 2

จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกีฬามวยไทยเพ่ือหางไกล
ยาเสพติด กลุมอนุรักษและสืบสานศิลปะมวยไทย บานเหนียก คายมวย
เกียรติ หมูท่ี 2 เชน คาวัสดุอุปกรณสําหรับการฝกซอมกีฬามวยไทย ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถ่ิน พ.ศ.2559

ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 153 ลําดับท่ี 10
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

คาใชสอย รวม 100,000 บาท

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2563 จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต เชน คา
อาหาร เคร่ืองด่ืม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 141 ลําดับท่ี 1

โครงการสงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน เคร่ืองด่ืม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนใน
การจัดงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 154 ลําดับท่ี 14

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลปากแพรกตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการศิลป
วัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต(เพลงบอก)

จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลปากแพรกตามโครงการอบรมเชิง
ปฎิบัติการศิลปทองถ่ินภาคใต(เพลงบอก)
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถ่ิน พ.ศ.2559

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 144 ลําดับท่ี 18
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม 8,677,000 บาท

งบลงทุน รวม 8,677,000 บาท

คาที่ดินและส่ิงกอสราง รวม 8,677,000 บาท

คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเวฬุวัน-บานนายเหวง หมูท่ี 1 จํานวน 357,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเวฬุวัน –
บานนายเหวง หมูท่ี 1 โดยดําเนินการเกรดบดอัดพ้ืนทางเดิมแนนไมนอย
กวา 95% standard proctor density พรอมกอสรางผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 142 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 568 ตารางเมตร พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการ ตามแบบท่ีกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 43 ลําดับท่ี 5

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนชางรอง เช่ือมตอ หมูท่ี 2 
ตําบลส่ีขีด หมูท่ี 11

จํานวน 726,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนชาง
รอง เช่ือมตอ ม.2 ต.ส่ีขีด หมูท่ี 11 โดยดําเนินการเกรดบดอัดพ้ืนทางเดิม
แนนไมนอยกวา 95% standard proctor density พรอมกอสรางผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15

เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร พรอมติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธโครงการตามแบบท่ีกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 74 ลําดับท่ี 120
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสํานักสงฆถ้ําคีรีวงค หมูท่ี 2 จํานวน 605,000 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสํานัก
สงฆถ้ําคีรีวง หมูท่ี 2 โดยดําเนินการเกรดเกล่ีย บดอัดพ้ืนทางเดิมแนนไมนอย
กวา 95% standard proctor density พรอมกอสรางผิวจราจร
คอนกรีต เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15

เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร พรอมติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธโครงการ ตามแบบท่ีกําหนด

-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 47 ลําดับท่ี 19

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายเขาเหมน หมูท่ี 4 ตอ
เขต หมูท่ี 8

จํานวน 863,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายซอย
ประชาสรรค ม.9 โดยดําเนินการเกรดบดอัดแนนช้ันรองพ้ืนทางแนนไมนอย
กวา 95 % standard proctor density และกอสรางพ้ืนทางหิน
คลุก กวาง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 225 ลบ.ม. พรอมบดอัดแนนไมนอย
กวา 95% Modified proctor density พรอมปูผิวจราจรชนิดแอสฟลทติก
คอนกรีต กวาง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. (หรือมีปริมาตรไม
นอยกวา 180 ตัน) หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. พรอมติดต้ัง
ปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบท่ี
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 68 ลําดับท่ี 94
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โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายคอกชาง-ดอนเสาธง หมู
ที่ 7

จํานวน 843,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
สายคอกชาง – ดอนเสาธง หมูท่ี 7 โดยดําเนินการเกรดบดอัดแนนช้ันรองพ้ืน
ทางแนนไมนอยกวา 95 % standard proctor density และกอสรางพ้ืน
ทางหินคลุก กวาง 6.00 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 225 ลบ.ม. พรอมบดอัดแนนไมนอย
กวา 95% Modified proctor density พรอมปูผิวจราจรชนิด แอสฟลทติก
คอนกรีต กวาง 6.00 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. (หรือมีปริมาตรไม
นอยกวา 180 ตัน) หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. พรอมติด
ต้ังปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบท่ีกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 60 ลําดับท่ี 65

วันที่พิมพ : 3/10/2562  15:34:09 หนา : 99/107



โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค หมูท่ี 
9

จํานวน 863,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายซอย
ประชาสรรค ม.9 โดยดําเนินการเกรดบดอัดแนนช้ันรองพ้ืนทางแนนไมนอย
กวา 95 % standard proctor density และก อสรางพ้ืนทางหิน
คลุก กวาง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 225 ลบ.ม. พรอมบดอัดแนนไมนอย
กวา 95% Modified proctor density พรอมปูผิวจราจรชนิดแอสฟลทติก
คอนกรีต กวาง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. (หรือมีปริมาตรไม
นอยกวา 180 ตัน) หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. พรอมติดต้ัง
ปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบท่ี
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 68 ลําดับท่ี 94

วันที่พิมพ : 3/10/2562  15:34:09 หนา : 100/107



โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายนางจิตร-สระนํ้า หมูท่ี 
10

จํานวน 876,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายนาง
จิตร – สระนํ้า หมูท่ี 10 โดยดําเนินการเกรดบดอัดแนนช้ันรองพ้ืนทางแนนไม
นอยกวา 95 % standard proctor density และกอสรางพ้ืนทางหิน
คลุก กวาง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 225 ลบ.ม. พรอมบดอัดแนนไมนอย
กวา 95% Modified proctor density พรอมปูผิวจราจรชนิดแอสฟลทติก
คอนกรีต กวาง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. (หรือมีปริมาตรไม
นอยกวา 180 ตัน) หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. พรอมติดต้ัง
ปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบท่ีกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 72 ลําดับท่ี 110

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายปาอม-เขาแดง หมูท่ี 6 จํานวน 859,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายปา
อม – เขาแดง หมูท่ี 6 โดยดําเนินการเกรดบดอัดแนนช้ันรองพ้ืนทางแนนไม
นอยกวา 95 % standard proctor density และกอสรางพ้ืนทางหิน
คลุก กวาง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 225 ลบ.ม. พรอมบดอัดแนนไมนอย
กวา 95% Modified proctor density พรอมปูผิวจราจรชนิดแอสฟลทติก
คอนกรีต กวาง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. (หรือมีปริมาตรไม
นอยกวา 180 ตัน) หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. พรอมติดต้ัง
ปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบท่ีกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 57 ลําดับท่ี 56
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โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายอาวสิชล หมูท่ี 16 จํานวน 899,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายอาวสิ
ชล หมูท่ี 16 โดยดําเนินการเกรดบดอัดแนนช้ันรองพ้ืนทางแนนไมนอย
กวา 95 % standard proctor density และกอสรางพ้ืนทางหิน
คลุก กวาง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 225 ลบ.ม. พรอมบดอัดแนนไมนอย
กวา 95% Modified proctor density พรอมปูผิวจราจรชนิดแอสฟลทติก
คอนกรีต กวาง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. (หรือมีปริมาตรไม
นอยกวา 180 ตัน) หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. พรอมติดต้ัง
ปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบท่ีกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 89 ลําดับท่ี 163

โครงการบุกเบิกยกระดับถนนสาย ชองแกว – บอวัว หมูท่ี 15 จํานวน 585,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการบุกเบิกยกระดับถนนสาย ชองแกว – บอวัว หมูท่ี 15

โดยดําเนินการบุกเบิกถนนข้ึนรูปคันทาง กวาง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. พรอม
กอสรางช้ันรองพ้ืนทางหินผุ กวาง 4.00 ม. ยาว1,000 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม
.หรือปริมาตรหินผุไมนอยกวา 600 ลบ.ม. บดอัดแนนไมนอย
กวา 95% standard proctor density และวางทอระบายนํ้า คสล.ช้ัน 3

ขนาด ศก. 0.80x1.00 ม. จํานวน 70 ทอน ขนาด ศก. 1.00x1.00 ม
. จํานวน 12 ทอน พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบท่ี
กําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 87 ลําดับท่ี 158
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนพรอมกอสรางคูระบายนํ้า คศล.สายคลอง
นอย-น้ําตกกลางทอง หมูท่ี 14

จํานวน 1,201,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนพรอมกอสรางคูระบายนํ้า คศล
. สายคลองนอย-นํ้าตกกลางทอง หมูท่ี 14 โดยดําเนินการตัดดินถมดินคู
ระบายนํ้าและคันทางเดิม กวาง 6.00 ม. ยาว 450 ม. พรอมกอสรางคูระบาย
น้ํา คสล. (รูปตัววี) ขนาดกวางบน 1.50 ม. กวางลาง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.70 ม
. ยาว 500 ม. พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบท่ีกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี

1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 85 ลําดับท่ี 154

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

คาใชสอย รวม 140,000 บาท

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 70,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยถายทอดเทคโนโลยี
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 182 ลําดับท่ี 1

โครงการสงเสริมการเกษตร จํานวน 70,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการเกษตร
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 182 ลําดับท่ี 2
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งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

คาใชสอย รวม 30,000 บาท

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการรักษปา รักนํ้า รักษาแผนดิน จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรักษปา รักนํ้า รักษาแผนดิน
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542

3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20

มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑและอัตรคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,588,400 บาท

งบกลาง รวม 20,588,400 บาท

งบกลาง รวม 20,588,400 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 437,800 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางผูดูแลเด็กตามท่ี
กฎหมายกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ถึงฉบับปจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 179 ลําดับท่ี 6

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 17,600 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561

2.หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561

3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1003 ลงวัน
ที่ 13 มีาคม 2562

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 180 ลําดับท่ี 12
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เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,836,800 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุภายในตําบลปากแพรก
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 178 ลําดับท่ี 1

เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,091,200 บาท

เพ่ือจายเปนเบ้ียยังชีพคนพิการภายในตําบลปากแพรก
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียยังชีพคนพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 178 ลําดับท่ี 2

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 240,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสภายในตําบลปากแพรก
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 178 ลําดับท่ี 3

สํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

เพ่ือจายกรณีมีความจําเปนเหมาะสมและเปนกิจกรรมท่ีไมอาจคาดการณได
ลวงหนาซ่ึงหากไมรีบดําเนินการจะเกิดความเสียหายแกราชการ หรือ
ประชาชนไดรับความเดือดรอน
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ.2560

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 2541แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 179 ลําดับท่ี 7
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเก่ียวกับการจราจร ท่ีประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร สามเหล่ียมหยุด
ตรวจ ปายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงก้ัน
จราจร แผงพลาสติกใสนํ้า เสาลมลุกจราจร เส้ือจราจร
ยางชลอความเร็วรถ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.2/ว3872 ลงวันท่ี 28

มิถุนายน 2562 เร่ืองการต้ังงบประมาณรายจายและเบิกจายเงินคาใชจาย
เก่ียวกับการจัดการจราจร

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 250,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยการสนับสนุนการ
ดําเนินงานและสมทบงบประมาณใหกับกองทุนสวัสดิการชุมชุน
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว2502 ลงวันท่ี 20

สิงหาคม 2553 เร่ืองแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 178 ลําดับท่ี 5

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากแพรก
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑ
เพ่ือสนับสนุนให อบต.หรือเทศบาลดําเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน หรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2554

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0891.3/ว1299 ลง
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552

3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท.0891.3/ว1514 ลงวันท่ี 26

กรกฎาคม 2554

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 179 ลําดับท่ี 10

3.หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ท่ี สปสช.5.40/ว322 ลงวัน
ที่ 22 กรกฎาคม 2562
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 370,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน(กบท
) ตามท่ีกฎหมายกําหนด
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2500 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ
.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 179 ลําดับท่ี 8

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จํานวน 25,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข)
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังน้ี
1.พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 179 ลําดับท่ี 9
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