
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลตองปด

อําเภอ น้ําเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,776,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,432,020 บาท

งบบุคลากร รวม 7,192,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1)นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 20,400 บาท จํานวน12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
2)รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ เดือน
ละ11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280  บาท
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30กันยายน 2554
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1)นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน21,000 บาท 
2)รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 อัตราๆเดือน
ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30กันยายน 2554

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
1)นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท 
 2)รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ เดือน
ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120  บาท
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้        
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว2084ลงวันที่ 30กันยายน 2554
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1)เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1อัตราๆ
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้                 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,577,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ดังนี้
1)ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ
เดือนละ 11,220บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
2)รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตราๆ
เดือนละ 9,180  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
3)เลขานุการสภาองคการบริหารตําบล จํานวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400  บาท 
4)สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 26  อัตราๆ
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,246,400 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้         
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,930,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,693,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  8 ตําแหนง  ดังนี้
1)ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 31,340 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 376,080 บาทและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 1,660 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 19,920 บาท รวมเป็นเงิน 396,000 บาท
2)ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ
เดือนละ 34,110 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 409,320 บาท
และเงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 1,660 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 19,920 บาท รวมเป็นเงิน 429,240 บาท
3)ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตราๆเดือน
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ละ 30,790 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 369,480 บาทและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 1,660 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 19,920 บาท รวมเป็นเงิน 389,400 บาท
4)ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัดอบต. จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 29,110 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 349,320 บาทและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 1,680 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 20,160 บาท รวมเป็นเงิน 369,480 บาท
5)ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 24,490 จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 293,880 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 1,480 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 17,760 บาท รวมเป็นเงิน 331,640 บาท
6)ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 19,800 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 237,600 บาท และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 970 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 11,640 บาท รวมเป็นเงิน 249,240 บาท
7)ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 27,480 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 329,760 บาทและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 1,630 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 19,560 บาท รวมเป็นเงิน 349,320 บาท
8)ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ  15,430 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 185,160 บาท และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 1,140 จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 13,680 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,840 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
ตําแหนง 3 อัตรา ดังนี้ 
1)ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
2)ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 อัตราๆ
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
3)ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,018,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามตําแหนงดังตอไปนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ      
1)ตําแหนงผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 15,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท
2)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 12,850บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 154,200 บาท และ
เงินคาปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง อัตราเดือนละ 500
 บาท จํานวน12 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็น
เงิน 160,200 บาท
3)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ จํานวน 1
 อัตราๆ เดือนละ 11,500 บาท จํานวน 12เดือน เป็น
เงิน 138,000 บาท
พนักงานจ้างทั่วไป 
1)ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตราๆเดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
2)ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน  1  อัตราๆเดือนละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
3) ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน  2  อัตราๆเดือนละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
4)ตําแหนงยาม  จํานวน  1  อัตราๆเดือนละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 86,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามตําแหนง ดังตอไปนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 435 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 5,220 บาท
2)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตราๆ
เดือนละ 1,785 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,420 บาท  
พนักงานจ้างทั่วไป     
1)ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 12,000 บาท
2)ตําแหนงนักการภารโรง จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
3) ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน  2  อัตราๆเดือนละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
4)ตําแหนงยาม จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,102,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชนแก อบต.หรือจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) จํานวน 100,000  บาท
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จํานวน 30,000 บาท
-คาตอบแทน อปพร. จํานวน 20,000 บาท - ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
5)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
คาเชาบ้านตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน  80,000  บาท 
-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการเดินทางไป
ราชการ อบรม สัมมนา ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต
. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
-คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาจ้างพิมพเอกสาร คา
เย็บและเข้าปกหนังสือ คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก
องคการบริหารสวนตําบล หรือเพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง
ทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอยูในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ 
-คาจ้างเหมาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ จํานวน  10,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  สําหรับการปฏิบัติงานในการนําเข้าข้อมูลสูระบบ
โปรแกรมผานทางระบบอินเตอรเน็ต 
-คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
ตางๆ วารสาร แผนพับ เอกสารทางวิชาการ พระบรมฉายา
ลักษณฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 167
  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ดังตอไปนี้
1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเทาที่จายจริงอยูใน
ดุลพินิจของผู้บริหาร
3) คาใช้จายในงาน/พิธีสําคัญของชาติ   
4) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลฯลฯ
5) คารับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล การ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯหรือ
คณะกรรมการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายฯลฯ 
6) คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ เชนวันท้อง
ถิ่นไทย วันปยมหาราช ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของสมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทน คา
วัสดุ อุปกรณตางๆฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  เรื่องการเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอผู้บริหารท้องถิ่น
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่ 6
  หน้าที่ 100 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้
บริหารฯ สมาชิกสภาอบต.พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง และบุคคลที่มีสวนเกี่ยวข้องในการพัฒนาตําบลตองปด 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 7
 หน้าที่ 100
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสินและซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยมิได้เพิ่มอายุการใช้
งานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ในกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
คาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่ดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ให้ปฏิบัติดังนี้
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553

ค่าวัสดุ รวม 309,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน
ตางๆ เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ธงชาติ ตรายางฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 19,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ํา จาน
รอง กระติกน้ําแข็ง กระติกน้ําร้อน มีด ถาด โองน้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต น้ํามันเบรก หม้อน้ํารถยนต เบาะ
รถยนตฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง
สําหรับรถยนตสวนกลาง/รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค/รถ
จักรยานยนต/เครื่องตัดหญ้าฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้าย
ประชาสัมพันธตางๆ คาล้าง อัด ขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร ภาพถายดาวเทียมฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เมาส เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 435,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล ประปาหมูบ้าน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม  2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาเชาดวงตรา
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิค (GFMIS) ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ต คาเชาพื้นที่เว็บไซต ตลอดจน
คาใช้จายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม  2562
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งบลงทุน รวม 78,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 28,600 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบพนัก
พิง จํานวน 13 ตัวๆ ละ 2,200 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ พ.ศ
. 2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 47,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3 ) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคา เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงาน
ตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีที
ยู  4,000 บาท  
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น  ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู  5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง  ขนาด 12,000-3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ พ.ศ
.2560)
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ชุดโซฟา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อโซฟา (แบบไม้) จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 3,000  บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ พ.ศ
. 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 59,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 59,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล จํานวน 3,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4
 พฤษภาคม 2564
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 1) ลําดับที่ 4 หน้าที่ 8    
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โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยูหัว 28 กรกฎาคม

จํานวน 3,000 บาท

เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 28 กรกฎาคม
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ลําดับที่ 6 หน้าที่ 8  

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
12 สิงหาคม

จํานวน 3,000 บาท

เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปหลวง 12 สิงหาคม
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ลําดับที่ 7  หน้าที่ 9
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โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

จํานวน 3,000 บาท

เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ลําดับที่ 5 หน้าที่ 8   

โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ วันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพอแหงชาติ5 ธันวาคม
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ลําดับที่ 3 หน้าที่ 7   
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โครงการจัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 
ตุลาคม

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 7   

โครงการจัดงานพระราชพิธีวันปยมหาราช 23 ตุลาคม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานพระราชพิธีวันปยมหาราช 23
 ตุลาคม 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ลําดับที่ 2 หน้าที่ 7  
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โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 63   

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอน้ําเกลี้ยง

จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอน้ํา
เกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 15
 หน้าที่ 102
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,284,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,025,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,025,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,169,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวน
ตําบล ตามตําแหนงดังตอไปนี้
1)ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 36,310 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 435,720 บาท และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนๆละ 1,650 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 19,800 บาท  รวมเป็นเงิน 455,520 บาท
2)ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  อัตราๆเดือนละ 18,200
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 218,400 บาทและเงินปรับปรุง
เงินเดือนๆละ 960 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 11,520
 บาท รวมเป็นเงิน 229,920 บาท
3)ตําแหนงนักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 15,060
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,720 บาท
4)ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตราๆเดือน
ละ 12,970 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,640 บาทและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนๆละ 790 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 9,480 บาท รวมเป็นเงิน 165,120 บาท 
5)ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 11,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 25,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล  ตามตําแหนงดังตอไปนี้
1)ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1 อัตราๆ
เดือน 315 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,780 บาท
2)ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 1,785 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,420 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ตาม
ตําแหนงดังตอไปนี้
-ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 721,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามตําแหนงดังตอไปนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตราๆ
เดือนละ 14,780 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 177,360 บาท
และเงินปรับปรุงคาตอบแทน เดือนละ 600 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 7,200 บาท รวมเป็นเงิน 184,560 บาท
2)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1
 อัตราๆเดือนละ 12,280 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 147,360 บาทและเงินปรับปรุงคาตอบแทน เดือนละ 500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็น
เงิน 153,360 บาท
3)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตราๆเดือน
ละ 11,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000 บาท
4)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 11,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000 บาท
พนักงานจ้างทั่วไป 
1)คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 66,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามตําแหนงดังตอไปนี้
1)ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 1,005 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 12,060 บาท
2)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 1,785 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,420 บาท
3)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 1,785 บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 21,420 บาท
พนักงานจ้างทั่วไป
1)ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน        จํานวน  30,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ในการเดินทางไป
ราชการ อบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างฯ 
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แกองคการ
บริหารสวนตําบลหรือเพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอยูในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้างฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้เชน การออกสํารวจข้อมูลภาคสนาม การบันทึกข้อมูล
ภาคสนาม
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 17
 หน้า 102

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสินและซอมแซมทรัพยสิน
ตาง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยมิได้เพิ่มอายุการใช้
งานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
คาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่ดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงานตาง เชน ปากกา
ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ธงชาติ ตรายางฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เมาส เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูล ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาเชาดวงตรา
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิค (GFMIS)ฯลฯ (หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม  2560)
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560)
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560)
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)
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งบลงทุน รวม 49,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,000
 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ พ.ศ
.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หน้า 108
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3 ) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคา เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงาน
ตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
  (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีที
ยู  4,000 บาท  
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น  ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู  5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง  ขนาด 12,000-3,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ 
พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที1่
 หน้า 108
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 738,840 บาท

งบบุคลากร รวม 678,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 678,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตามตําแหนงดังตอไปนี้
1)ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตราๆเดือนละ 11,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 138,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,785  บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,420  บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 462,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามตําแหนงดังตอไปนี้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ11,500 บาทจํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 138,000 บาท
พนักงานจ้างทั่วไป 
1)ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตราๆ
เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
2)ตําแหนงพนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,420 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามตําแหนงดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน 1อัตราๆเงินเดือนละ 1,785บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,420 บาท 
พนักงานจ้างทั่วไป
1)ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตราๆ
เงินเดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
2)ตําแหนงพนักงานดับเพลิง จํานวน  2 อัตราๆเงินเดือน
ละ 1,000 บาท จํานวน12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ อปพร.ตามคําสั่งผู้
อํานวยการศูนยฯ และคําสั่งให้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและ
นอก ที่ตั้งศูนย อปพร. 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจาย
ได้ พ.ศ.2559)

วันที่พิมพ : 7/10/2563  09:04:54 หน้า : 35/101



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตั้งจุดตรวจชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตั้งจุดตรวจและให้บริการประชนใน
ชวงเทศกาลปใหม สงกรานต หรือตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริการสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1
 หน้า 97
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลตองปด  อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลตองปด  อําเภอน้ํา
เกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสินและซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  โดยมิได้เพิ่มอายุการใช้
งานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  ในกรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง  ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1.คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายในให้จายจากคาใช้สอย
2.คาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล กระจกโค้งมน กรวยจราจร ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ งานจราจร
ตางๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,748,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,335,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,335,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 596,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล  ตามตําแหนงดังตอไปนี้
1)ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 30,790 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 369,480 บาทและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 1,660 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 19,920 บาท รวมเป็นเงิน 389,400 บาท
2)ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 16,220
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 194,640 บาทและเงินปรับปรุง
เงินเดือนอัตราเดือนละ 1,070 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 12,840 บาท รวมเป็นเงิน 207,480 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ดังตอไปนี้
1)ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 654,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินคาปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตามตําแหนงดังตอไปนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 15,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท เงินปรับปรุงคา
ตอบแทนเดือนละ 600 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 7,200
 บาท รวมเป็นเงิน 187,200 บาท
2)ตําแหนงผู้ชวยสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 15,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท 
3)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 11,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000
 บาท เงินปรับปรุงคาตอบแทน จํานวน 460 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 5,520 บาท รวมเป็นเงิน 143,520 บาท
4)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 11,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000 บาท เงินปรับปรุงคา
ตอบแทน จํานวน 460 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 5,520
 บาท รวมเป็นเงิน 143,520 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ตามตําแหนงดังตอไปนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 1,785 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 21,420 บาท
-ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 1,785
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,420 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 352,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
คาเชาบ้านตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ.2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 
-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ในการเดินทางไป
ราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้างฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาใช้จายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ชวยครูผู้
ดูแลเด็ก
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3
 หน้า 62

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หน้า 62
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โครงการศึกษาดุงานสําหรับนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบาลตองปด

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการศึกษาดูงาน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก/โรงเรียนอนุบาลตองปด
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 13
 หน้า 64

โครงการอบรมการจัดทําแผนการศึกษา/หลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมการจัดทําแผนการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 14
 หน้า 64
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โครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แกครูผู้ดูแลเด็ก/คณะกรรมการสถาน
ศึกษา
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 7
 หน้า 63

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน
ตาง เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ธงชาติ ตรายางฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯพ.ศ
.2560
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เมาส เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูล ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯพ.ศ
.2560
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 61,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบพนัก
พิง จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุ พ.ศ
.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หน้า 108

วันที่พิมพ : 7/10/2563  09:04:54 หน้า : 46/101



เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 47,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3 ) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคา เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงาน
ตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีที
ยู  4,000 บาท  
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น  ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู  5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง  ขนาด 12,000-3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ 
พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หน้า 108
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โตะทํางาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานแบบไม้ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 
5,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุ พ.ศ
. 2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หน้า 108

วันที่พิมพ : 7/10/2563  09:04:54 หน้า : 48/101



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,259,620 บาท
งบบุคลากร รวม 3,011,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,011,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,663,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนตามตําแหนงดังตอ
ไปนี้
1)ตําแหนงผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 อัตราเงิน
เดือนๆ ละ  20,000 บาท 12 เดือนเป็นเงิน 240,000 บาท
2)ตําแหนงครูผู้ชวย จํานวน 2 อัตรา
-อัตรา เงินเดือนๆ ละ 15,440 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 185,280
 บาท
-อัตรา เงินเดือนๆ ละ 15,440 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 185,280
 บาท
3)ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา 
-อัตรา เดือนละ 25,640 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 307,680
 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือนๆ ละ 1,030 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 12,360 บาท รวมเป็นเงิน 320,040 บาท
-อัตรา เดือน ละ 21,450 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 257,400 บาท
เงินปรับปรุงเงินเดือนๆ ละ 860 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 10,320 บาท รวมเป็นเงิน 267,720 บาท 
-อัตรา เดือน ละ 22,450 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 269,400 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือนๆ ละ 900
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 10,800 บาท รวมเป็น
เงิน 280,200 บาท
-อัตรา เดือน ละ 15,440 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 185,280 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้ครูที่มีวิทยาฐานะไมต่ํากวาระดับ
ชํานาญการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,241,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามตําแหนงดังตอไปนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา 
-อัตราเงินเดือนๆละ 20,900 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 250,800
 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือนๆ ละ 840 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 10,080 บาท รวมเป็นเงิน 260,880 บาท
-อัตราเงินเดือนๆละ 12,790 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 153,480
 บาท  เงินปรับปรุงเงินเดือนๆ ละ 520 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 6,240 บาท รวมเป็นเงิน 159,720 บาท
-อัตราเงินเดือนๆละ 18,720 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 224,640
 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือนๆ ละ 750 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 233,640 บาท
-อัตราเงินเดือนๆละ 12,420 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 149,040
 บาท เงินปรับปรุงเงินเดือนๆ ละ 500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 155,040 บาท
พนักงานจ้างทั่วไป
1)ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 9,000 บาท  
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 216,000 บาท
2)ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 108,000 บาท
3)ตําแหนงยาม จํานวน  1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน  รวมเป็นเงิน  108,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 64,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามตําแหนงดังตอไปนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
-อัตราเดือนละ 500 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท
-อัตราเดือนละ 870 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 10,440 บาท 
พนักงานจ้างทั่วไป
2)ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตราๆละ 1,000
 บาท จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
3)ตําแหนงนักการภารโรง จํานวน 1 อัตราๆละ 1,000 บาท
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 12,000 บาท
4)ตําแหนงยาม  จํานวน  1  อัตราๆละ 1,000 บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน 12,000  บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 7/10/2563  09:04:54 หน้า : 52/101



งบดําเนินงาน รวม 2,831,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,667,300 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 390,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท 
-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ในการเดินทาง
ไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง 
คาจ้างเหมาบริการ  จํานวน  370,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจ้างพิมพเอกสาร
คาเย็บเลมและเข้าปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท
- คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แกองคการบริหารสวน
ตําบล/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน จ้างเหมาทําความสะอาด 
ตกแตงอาคารสถานที่  หรือเพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง
ทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง  
ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดอยางหนึ่งซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
- คาจ้างเหมารถรับ-สง นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน  300,000  บาท
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) ลําดับที่ 2 หน้า 15
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คาใช้จายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2561
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 12 หน้า 12

คาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL จํานวน 9,600 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2562
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 14 หน้า 12

คาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ระบบ WIFI จํานวน 7,200 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายคาอินเตอรเน็ตโรงเรียน
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2562
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 18 หน้า 13

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,145,500 บาท

-สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)
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จํานวน 490,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน
245 วัน   
-สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาลตอง
ปด จํานวน 50 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน  200  วัน 
จํานวน  200,000 บาท
-สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียนการ
สอน จํานวน 170,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลตองปด  จํานวนเด็ก 100
คน ๆ ละ 1,700 บาท/คน
สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียนการ
สอน จํานวน 85,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลตองปด จํานวน 50 คน ๆละ 1,700 บาท/คน
-คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน อุปกรณการ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สําหรับเด็กนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลตอง
ปด จํานวน 113,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนหนังสือเรียน  จํานวนเด็ก  100
 คนๆ ละ 200 บาท/ป เป็นเงิน 20,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน จํานวนเด็ก 100 คนๆ 200
 บาท/ป เป็นเงิน 20,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวนเด็ก 100
 คนๆ ละ 300 บาท/ป เป็นเงินจํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวนเด็ก 100 คนๆ ละ 
430 บาท/ป เป็นเงิน 43,000 บาท
-คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน อุปกรณการ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สําหรับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบาลตองปด จํานวน 56,500 บาท
-เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนหนังสือเรียน จํานวนเด็ก 50
 คนๆ ละ 200 บาท/ป เป็นเงิน 10,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน จํานวนเด็ก 50 คนๆ 200
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 บาท/ป เป็นเงิน 10,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเด็ก 50 คนๆ ละ 300
 บาท/ป เป็นเงินจํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวนเด็ก 50 คนๆ ละ 
430 บาท/ป เป็นเงิน 21,500 บาท
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.4
/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่ 12
 หน้า 64

ค่าวัสดุ รวม 1,164,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน แปรง ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ําจาน
รอง กระติกน้ําแข็ง กระติกน้ําร้อน มีด ถาด โองน้ําฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯพ.ศ
.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,144,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวนเด็ก 400 คนๆละ 8 บาท/คน 
จํานวน 260 วันจํานวน 830,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็ก 100 คนๆละ 8 บาท/คน 
จํานวน 260 วันจํานวน 208,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาลตองปดจํานวนเด็ก 50 คนๆละ 8 บาท/คน 
จํานวน 260 วันจํานวน  104,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ
พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 9
 หน้า 100

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้าย
ประชาสัมพันธตางๆ คาล้าง อัด ขยายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร ภาพถายดาวเทียมฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561

งบลงทุน รวม 693,100 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 313,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000 บาท  เป็นเงินจํานวน 47,000
 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3 ) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคา เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงาน
ตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีที
ยู  4,000 บาท  
 ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น  ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู  5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง  ขนาด 12,000-3,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ 
พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่2) ลําดับที่ 4 หน้า 74

วันที่พิมพ : 7/10/2563  09:04:54 หน้า : 60/101



โตะอาหารเด็ก จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะอาหารพร้อมเก้าอี้สําหรับเด็ก จํานวน 10
 ชุดๆละ 5,500  บาท เป็นเงินจํานวน 55,000   บาท (จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯพ.ศ
.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 42,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 42,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2)ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3)ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
ที่ True
4)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา
หมายเหตุ: มัลลติมีเดียโปรเจคเตอร มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เชน วิดี
โอโปรเจคเตอรดาต้าโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพจากสัญญาณ
คอมพิวเตอรและวิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร หรือดีแอลพีโปรเจค
เตอร เป็นต้น 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่2) ลําดับที่5 หน้า 74
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
-แบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2)เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี 
4)พร้อมใบมีด
-แบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000  บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
2)เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 3.5 แรงม้า
3)รัศมีตัดหญ้ากว้างไมน้อยกวา 18 นิ้ว
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 8
 หน้า 109

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 25,100 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,100  บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุหรือโลหะไมเป็น
สนิม
2)ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว
3)มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา
4)มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
5)ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
6)ราคาไมรวมคาติดตั้ง อุปกรณการติดตั้ง เชน เบรคเกอรกันดูด
และไมรวมเครื่องกรองน้ํา

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า  จํานวน 1 ถัง ราคาเครื่อง
ละ 13,000  บาท 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 18 ลิตร ผลิตจากสแตนเลสสตีล ไร้รอย
ตะเข็บให้ความร้อนสูงอยางรวดเร็ว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000  บาท  เป็นเงิน
จํานวน 170,000  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา2 แกน
หลัก (2 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไมน้อยกวา 3 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน  1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.4 GHz จํานวน 1 หนวย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
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แบบ Cache Memory ขนาดไมน้อยกวา 3 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หนวยความ
จํา แยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB 2) มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 6 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23
 พฤษภาคม 2561 
- มีจอภาพในตัวและมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,n,ac)และ Bluetooth
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่2)  ลําดับที่ 3 หน้า 74

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 380,000 บาท
อาคารตาง ๆ

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
(รายละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.ตองปดกําหนด)
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 1 หน้า 15

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายใน ศพด.ตองปด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างถนน คสล.ภายใน ศพด
.ตองปด (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.ตอง
ปด กําหนด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่  4  หน้า 15

โครงการกอสร้างห้องน้ํา ภายใน ศพด.ตองปด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างห้องน้ํา ภายใน ศพด.ตอง
ปด (รายละเอียดตามแบบและประมาณการราคา อบต.ตอง
ปด กําหนด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่2) ลําดับที่ 9 หน้า 16

โครงการปรับปรุงเสาธง ศพด.ตองปด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงเสาธง ศพด.ตองปด (ราย
ละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.ตองปด กําหนด) 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 1 หน้า 9

โครงการปรับพื้นที่บริเวณสนามเด็กเลน ศพด.ตองปด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับพื้นที่บริเวณสนามเด็กเลน ศพด
.ตองปด (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.ตอง
ปด กําหนด) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับ 8 หน้า 16
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,723,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,723,700 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,723,700 บาท

- อุดหนุนอาหารกลางวัน  สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน
เด็ก 400 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  เป็น
เงิน 1,600,000 บาท
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2
 หน้า 103
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านบัวระรมย ตามโครงการสงเสริมการเรียน
การสอนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 13,000
 บาท
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 1 หน้า 64
- อุดหนุนโรงเรียนลุมพุก คูวงศ ตามโครงการการเรียนรู้
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 7,900 บาท
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 2 หน้า 64
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านกะวัน ตามโครงการการเรียนรู้
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 30,000 บาท
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 3 หน้า 64
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางน้อยตองปด ตามโครงการการเรียนรู้
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 8,600 บาท
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 6 หน้า 65
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ตามโครงการสงเสริมการเรียน
การสอนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเงิน 4,200
 บาท
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 4 หน้า 65
 - อุดหนุนโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ตามโครงการการเรียนรู้
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 10,000 บาท
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
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ที่ 2) ลําดับที่ 5 หน้า 65
- อุดหนุนกลุมโรงเรียนในเขตตําบลตองปด เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการเข้าคายคุณธรรม จริยธรรม เป็นเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 7 หน้า 65
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 603,940 บาท

งบบุคลากร รวม 164,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 164,940 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามตําแหนงดังตอไปนี้ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 11,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000 บาทและ
เงินคาปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง อัตราเดือนละ 460
 บาท เป็นเงิน 5,520บาท รวมเป็นเงิน 143,520 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามตําแหนงดังตอไปนี้
.พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน  1  อัตราๆเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,420 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการมหกรรสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 66 

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 66
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2
 หน้า 66

โครงการรณรงคลดปริมาณขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคลดปริมาณขยะมูลฝอย 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 5
 หน้า 66

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเคมีภัณฑ เวชภัณฑ ถุงมือ น้ํายาตางๆ สําลี
ทรายอะเบทฯลฯ สําหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด
ออก
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯพ.ศ
.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 289,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 289,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรับบริจาคโลหิตชวยเหลือสํานักงานเหลากาชาด จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําป

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อสนับสนุนโครงการรับบริจาคโลหิตชวยเหลือสํานักงานเหลา
กาชาด จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป 2564 (จํานวน 3 ครั้งๆ
ละ 3,000 บาท)
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2ลําดับที่ 2 หน้า 63

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนหมูบ้านสําหรับการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานเพื่อดําเนินโครงการตามพระราชดําริสาธารณสุข 14 หมู
บ้านๆละ 20,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 6
 หน้า 66
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 384,280 บาท

งบบุคลากร รวม 374,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 374,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 210,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตามตําแหนงดังตอไปนี้
1)ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 16,600
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 199,200 บาทและเงินปรับปรุง
เงินเดือนอัตราเดือนละ 970 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 11,640บาท รวมเป็นเงิน 210,840 บาท  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามตําแหนงดัง
นี้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 12,610 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 151,320
 บาท และเงินคาปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง อัตราเดือน
ละ 510 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 6,120 บาท รวมเป็น
เงิน 157,440 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง  ตาม
ตําแหนงดังตอไปนี้
-ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตราๆ เดือน
ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน จํานวน 6,000  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

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

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1
 หน้า  67

โครงการชวยเหลือเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงคเคราะหชวยเหลือเด็ก สตรี คนชรา และผู้
ด้อยโอกาส
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2
 หน้า  67
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,220,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,823,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,823,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 978,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลตามตําแหนง ตังตอไปนี้
1)ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 34,110 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 409,320 บาทและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 1,660 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 19,920 บาท รวมเป็นเงิน 429,240 บาท
2)ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 21,620 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 259,440 บาทและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ1,300 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 15,600บาท รวมเป็นเงิน 275,040 บาท
3)ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน  1
  อัตราๆเดือนละ 11,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 138,000 บาท
4)ตําแหนงนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 10,880
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 130,560 บาทและเงินปรับปรุง
เงินเดือนอัตราเดือนละ 470 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 5,640 บาท รวมเป็นเงิน 136,200 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ตามตําแหนงดังตอไปนี้
1) ตําแหนงนายชางไฟฟ้า จํานวน  1  อัตราๆเดือนละ 2,405
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 28,860 บาท
2) ตําแหนงนายชางโยธา จํานวน  1  อัตราๆเดือนละ 1,785
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น 21,420 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้
1)ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1 อัตราๆเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 691,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามตําแหนงดังตอไปนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา  จํานวน  1  อัตราๆเดือน
ละ 12,260 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 147,120 บาทและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 460 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 5,520 บาท รวมเป็นเงิน 152,640 บาท
2)ตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน  1  อัตราๆเดือน
ละ 11,960 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 143,520 บาทและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 460 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 5,520บาท รวมเป็นเงิน 149,040 บาท
3)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1 อัตราๆเดือน
ละ 11,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000 บาทและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนอัตราเดือนละ 460 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 5,520 บาท รวมเป็นเงิน 143,520 บาท
4)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1 อัตราๆเดือน
ละ 11,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000 บาท
 พนักงานจ้างทั่วไป
1)คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามตําแหนงดังตอไปนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา  จํานวน  1  อัตราๆเดือน
ละ 1,025 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,300 บาท
2)ตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน  1  อัตราๆเดือนละ 1,325
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 15,900 บาท
3)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตราๆเดือน
ละ 1,785 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,420 บาท
พนักงานจ้างทั่วไป
 1)คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  12,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 396,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา, คณะกรรมการตรวจการจ้าง, ผู้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคํา
สั่ง/ประกาศขององคการบริหารสวนตําบล 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
คาเชาบ้านตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ.2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ.2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจ้างพิมพ
เอกสาร คาเย็บเลมและเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท 
- คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แกองคการบริหารสวน
ตําบล หรือเพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสร้างอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้างฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
- คาใช้จายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชน จํานวน 30,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของสมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสินและซอมแซมทรัพยสิน
ตาง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยมิได้เพิ่มอายุการใช้
งานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ในกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
คาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่ดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน
ตางๆ เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ธงชาติ ตรายางฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ 
พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน สายไฟ หลอด
ไฟ ปลั๊กไฟ ขาหลอดไฟ สวิตช เบรกเกอร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ 
พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอ
สร้าง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง สังกะสี วัสดุไม้
ตางๆ ตะปู สี ยางมะตอยฯลฯ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ
พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เมาส เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ
พ.ศ.2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานไฟฟ้าถนน รวม 679,000 บาท
งบลงทุน รวม 679,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 679,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคสล.บ้านโนนหิน ม.13 (สายบ้านโนนหิน-โนน
ขี้เหล็ก)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคสล.บ้านโนนหิน ม
.13 (สายบ้านโนนหิน-โนนขี้เหล็ก) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม
น้อยกวา 258.00 ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณการ อบต
.ตองปด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 111
 หน้า 94
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โครงการกอสร้างถนนคสล.ไปตําบลตําแย-ไปสุดเขตตําบลตองปด จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคสล.ไปตําบล
ตําแย (สายบ้านโนนตําแย -ไปสุดเขตตําบบลตองปด) ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่ไมร้อยกวา 52.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบและประมาณการ อบต.ตองปด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 43
 หน้า 80

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้านหอถังสูงรูปทรงแซมเปญ 
ขนาด 12 ลบ.ม. บ้านบอน หมูที่ 11

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้านหอถังสูง
รูปทรงแชมเปญ ขนาด 12 ลบ.ม. บ้านบอน หมูที่ 11 ตําบลตอง
ปด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ (รายลเอียดตามแบบประมาณ
ราคา อบต.ตองปด กําหนด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 22
 หน้า76
 

วันที่พิมพ : 7/10/2563  09:04:54 หน้า : 82/101



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชาคมหมูบ้าน/ประชาคมตําบล จํานวน 20,000 บาท

โครงการประชาคมหมูบ้าน/ประชาคมตําบล     
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู
บ้าน/ชุมชน และการจัดประชุมประชาคมในเรื่องอื่นๆฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5
 หน้า 70
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559)
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560) (หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม  2561)
 4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2562)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6
 หน้า  70

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559)
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7
 หน้า  70
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โครงการสนับสนุนสร้างความปรองดองสมานฉันทในระดับท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนศูนยปรองดอง
สมานฉันทในระดับท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4
 หน้า 69  

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5
 หน้า 63

โครงการอบรมและสงเสริมความรู้เรื่องกฎหมายให้แกคณะกรรมการ
หมูบ้านและประชาชนทั่วไป

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมและสงเสริมความรู้ให้แก
คณะกรรมการหมูบ้านและประชาชนทั่วไป
 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3
 หน้า 69
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 15
 หน้า 65

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ สําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬา
แหงชาติ ครั้งที่ 47(ศรีสะเกษเกมส) และการแขงขันกีฬาคนพิการ
แหงชาติ ครั้งที่ 37(นครลําดวนเกมส)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 (ศรีสะเกษเกมส) และการ
แขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที3่7 (นครลําดวนเกมส) 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 16
 หน้า 65
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,757,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,757,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,757,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านยางน้อย ม. 2 (สายรอบป่าช้า ม.2) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านยางน้อย ม.2
 (สายรอบป่าช้า ม.2) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม
น้อยกว 258.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณ
การ อบต.ตองปด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 12 หน้า 40

โครงการกอสร้างถนน คสล.ไปห้วยทา ม.4 (สายหลังวัด-ห้วยทา) จํานวน 148,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน คสล.ไปห้วยทา ม.4 (สาย
หลังวัด-ห้วยทา) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานรวมพื่นที่ไมน้อยกวา 252.00
 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.ตอง
ปด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 20 หน้า 42

โครงการกอสร้างถนนคสล. ไปตําบลจาน (บ้านลุมพุก หมูที่ 5 -เขต
ตําบลจาน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนน คสล. ไปตําบลจาน (บ้าน
ลุมพุกหมูที่ 5 - เขตตําบลจาน) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา  0.15 เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่
ไมน้อยกวา 252.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการ อบต.ตองปด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 36 หน้า 45
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โครงการกอสร้างถนนดินขึ้นใหมบ้านงิ้ว หมูที่ 3 (สายคอสะพานบ้าน
งิ้ว-พื้นที่การเกษตร ตําบลตองปดอ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

จํานวน 149,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการถนนดินขึ้นใหมบ้านงิ้ว หมูที่ 3 (สายคอ
สะพานบ้านงิ้ว - พื้นที่การเกษตร) ตําบลตองปด อ.น้ําเกลี้ยง จ
.ศรีสะเกษ ปริมาณงาน ชวงที่  1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ความ
ยาว 50.00 เมตร ถมดินสูง 1.80 เมตร หรือมีปริมาณดินถมเสริม
คันทางไมน้อยกวา 670.00 ลบ.ม. และติดป้ายประจํา
โครงการ จํานวน 1ป้าย
ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 4เมตร ความยาว 200.00 เมตร ถมดิน
สูง 0.50เมตร  หรือมีปริมาณดินถมเสริมคันทางไมน้อย
กวา 675.00 ลบ.ม. และติดป้ายประจําโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแยยและประมาณราคา อบต.ตอง
ปด กําหนด) 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2)ลําดับที่ 18 หน้า 41

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.1 (สายหน้าบ้านนายวุฒิชัย สมวงค - 
บ้านบาก)

จํานวน 104,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.1 (สายหน้า
บ้านนายวุฒิชัย สมวงค-บ้านบาก) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม
น้อยกวา 152.00 ตารางเมตร 
 (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.ตองปด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 2 หน้า 38

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.10 (สายทางเข้าบ้านโนนตําแย หมูที่ 
10)

จํานวน 149,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.10 (สายทาง
เข้าบ้านโนนตําแย หมูที่ 10) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ไหลทาง0.20 เมตร รวม
พื้นที่ไมน้อยกวา 336 ตารางแมตร 
(รายละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.ตองปด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 50 หน้า 47
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โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.14 (ทางเข้า รร.บัวระรมย) จํานวน 148,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.14 (ทางเข้า ร.ร
.บัวระรมย) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 63.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่ไมน้อยกวา 252.00
 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.ตองปด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 73 หน้า 51

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.7 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.7 ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่ไมน้อยกวา252.00 ตารางเมตร (ราย
ละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.ตองปด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 31 หน้า 44

โครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.8 (สายบ้านกะวัน-ทางเข้าวัดบ้านกะ
วัน)

จํานวน 141,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนคสล.ม.8 (สายบ้านกะ
วัน-ทางเข้าวัดบ้านกะวัน) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม
น้อยกวา 152.80 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณ
การ อบต.ตองปด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 40 หน้า 46

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านตองปด หมูที่ 1 (สายแยก
ถนนลาดยาง-ประปาบ้านตองปด)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านตอง
ปด หมูที่ 1 (สายแยกถนนลาดยาง-ประปาบ้านตองปด)  ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกเสริมคันทางไมน้อยกวา 20.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ
และประมาณราคา อบต.ตองปด กําหนด)
(ตามและประมาณการราคา อบต.ตองปด)
ปรากฎคามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 6 หน้า 39
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านสวนกล้วย หมูที่ 6 (สาย
แยกถนน คสล.-ลงพื้นที่การเกษตร)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านสวน
กล้วย หมูที่ 6 (สายแยกถนน คสล. - ลงพื้นที่การเกษตร) ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกเสริมคันทางไมน้อยกวา 48.00 ลบ.ม.(รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการราคา อบต.ตองปด กําหนด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 26 หน้า 43

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านสวนกล้วย หมูที่ 6 (สาย
แยกถนนลาดยาง-เขตบ้านบกบาง)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านสวน
กล้วย หมูที่ 6 (สายแยกถนนลาดยาง - เขตบ้านบกบาง) ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกเสริมคันทางไมน้อยกวา 96.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ
และประมาณราคา อบต.ตองปด กําหนด) 
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 26 หน้า 43

โครงการปรัปบรุงถนน คสล. ม.9 (ถนน คสล.เดิมภายในหมูบ้าน) จํานวน 149,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนน คสล.ม.9 (ถนนคสล
.เดิมภายในหมูบ้าน) บานคูวงศ หมูที่ 9 ปริมาณงาน กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ไหลทาง 0.20
 เมตร รวมพื้นที่ไมน้อยกวา 336 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.ตองปด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 46 หน้า 46

โครงการปรัปรุงถนน คสล. สายข้างโรงเรียนบ้านยางน้อยตองปด จํานวน 149,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงถนน คสล. (สายข้าง
โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปด)   ม.12 บ้านมิตรเจริญ หมูที่ 12
 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.12
 เมตร ไหลทาง 0.20 เมตร รวมพื้นที่ไมน้อยกวา 336 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ อบต.ตองปด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 61 หน้า 49
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 247,600 บาท

งบบุคลากร รวม 177,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 177,600 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 177,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานการเกษตร จํานวน 1 อัตราๆคาตอบ
แทนเดือนละ 14,230 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 170,760
 บาท คาตอบแทนรายเดือนเดือนละ 570 บาท  เป็นเงิน 6,840
 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 177,600  บาท
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 089.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ในการเดินทางไป
ราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 5
 หน้า 61
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการดําเนินงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553)
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่  6
 หน้า  61

โครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3
 หน้า 61
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,071,260 บาท

งบบุคลากร รวม 546,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 546,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ
พนักงานสวนตําบล  
1)ตําแหนงเจ้าพนักงานประปา จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 12,730
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 152,760 บาท เงินปรับปรุงเงิน
เดือนอัตราเดือนละ 770 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  9,240
 บาท รวมเป็นเงิน 162,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1)ตําแหนงเจ้าพนักงานประปา จํานวน 1 อัตราๆเดือนละ 555
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 6,660 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 354,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามตําแหนง ดังตอไปนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1)ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา จํานวน 1 อัตราๆเดือน
ละ 11,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 138,000 บาท 
พนักงานจ้างทั่วไป
1)ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา  จํานวน  1 อัตราๆเดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 
2) ตําแหนงพนักงานจดมาตรน้ํา จํานวน  1 อัตราๆเดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามตําแหนงดังตอ
ไปนี้
พนักงานจ้างทั่วไป
1)ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา  จํานวน  1  อัตราๆเดือน
ละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท 
2)ตําแหนงพนักงานจดมาตรน้ํา  จํานวน  1  อัตราๆเดือน
ละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 379,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2549
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 319,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน       จํานวน 10,000 บาท  เพื่อ
จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ในการเดินทางไป
ราชการ อบรม สัมมนา ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553)
-คาจ้างเหมาบริการ     จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แกองคการบริหาร
สวนตําบล หรือเพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสร้างอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 289,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสินและซอมแซมทรัพยสิน
ตาง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยมิได้เพิ่มอายุการใช้
งานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ในกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
คาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่ดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง
สังกะสี วัสดุไม้ตางๆ ตะปู สี ยางมะตอยฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุฯ พ.ศ
.2560
2)สือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 145,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,600 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 145,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  แบบหอยโขง มอเตอรไฟฟ้า สูบน้ํา
ได้ 1,130 ลิตรตอนาที จํานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,200
 บาท เป็นเงิน 145,600 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
-สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตอนาที 
(1)เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้มอเตอรไฟฟ้า
(2)ขนาดทอสงไมน้อยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3)สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
(4)สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(5)อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้าต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 17
 หน้า 110

วันที่พิมพ : 7/10/2563  09:04:54 หน้า : 98/101



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,659,000 บาท

งบกลาง รวม 13,659,000 บาท
งบกลาง รวม 13,659,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคมร้อยละ 5 ของอัตราคาจ้าง
และเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นทุนในการจายเงินทดแทนให้แกลูกจ้าง นายจ้าง เมื่อ
ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงแกความตาย
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561    
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 6 หน้า 66

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)ลําดับที่ 1 หน้า 66

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,700,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการของผู้พิการ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) ลําดับที่ 2 หน้า 66
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่2)ลําดับที่ 3 หน้า 66

สํารองจาย จํานวน 185,750 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉิน จําเป็นเรงดวน ที่ไม
สามารถคาดการณได้ หรือในกรณีที่ไมมีงบประมาณที่เพียง
พอ หรือจําเป็นต้องจายนอกเหนือจากงบประมาณที่ตั้งไว้ หรือ
เหตุจําเป็นจากภัยธรรมชาติสาธารณภัยตางๆ หรือจากหนังสือสั่ง
การให้เบิกจายตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
-ปรากฏตาม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ลําดับที่ 4 หน้า 66

รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) ลําดับที่ 5 หน้า 66 

วันที่พิมพ : 7/10/2563  09:04:54 หน้า : 100/101



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 161,250 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท
.) ตามพรบ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
 ร้อยละ 1 ไมรวมเงินอุดหนุน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3466
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 7
 หน้า 104
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