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งานบริหารงานคลัง (00113) งบประมาณ   ตั้งไว้   2,586,800   บาท 

(1) งบบุคลากร (200000) ตั้งไว้   1,776,000 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  (220000) ตั้งไว้  1,776,000 บาท 

-  เงินเดือนพนักงาน รหัส ( 220100)  ตั้งไว้    1,570,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน  

   ตำบล  และเงิน ปรับปรุงประจำปี ของพนักงานส่วนตำบล  ประกอบด้วย 

 1. ผู้อำนวยการกองคลัง 
 2. นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 

5.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) 
-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 -  เงินประจำตำแหน่ง รหัส (220300)  ตั้งไว้     42,000  บาท   

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 -  ค่าจ้างพนักงานจ้าง รหัส (220700) ตั้งไว้   140,000  บาท    
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานจ้าง 

 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

-  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  รหัส (220800)  ตั้งไว้    24,000    บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ  เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  และปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ 

พนักงานจ้าง    

 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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 (2)   งบดำเนินงาน  (300000)  รวม    765,000  บาท 

ค่าตอบแทน (310000) รวม  150,000   บาท 

ค่าตอบแทน รหัส (310000) ตั้งไว้   150,000  บาท 

-  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส (310100 ) 
      ตั้งไว้  100,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้     100,000    บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส (310300)  ตั้งไว้   20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง         
ที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ    

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559           

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส(310500)  ตั้งไว้    30,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบที่กำหนด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่องแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภท

และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
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    ค่าใช้สอย (320000)  รวม     500,000     บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)   

ตั้งไว ้   470,000   บาท 

 1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม จำนวน  150,000 บาท  ของพนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
   พ.ศ. 2555  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2559  และระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2557      
    

 2.  โครงการพัฒนาระบบภาษีและการจัดเก็บรายได้ อบต. ตั้งไว้   20,000   บาท 
 -     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบภาษีและการจัดเก็บรายได้ อบต. เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  

อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....123......ข้อ......13.......    
3.  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    ตั้งไว้   300,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำแผนที่ภาษีตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น 

ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน , ค่าสำรวจข้อมูลที่ดิน ป้าย โรงเรือน , ค่าบันทึกข้อมูลภาคสนามในระบบ L- TAX 
ค่าพิมพ์แบบ ผท.1,ผท.2 ,ผท.3,ผท.7 ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2551 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....123.....ข้อ......14.......    

 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   (320400)  ตั้งไว ้   30,000  บาท               
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   เพ่ือให้สามารถใช้งานตามปกติ  เช่น                     
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ  ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น   
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ค่าวัสดุ (330000)   รวม     110,000    บาท 

-  ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100)  ตั้งไว้   80,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ   
ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น   กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุดเทป  พีวีซี
แบบใส  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  น้ำยาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ชอร์ค  ผ้าสำลี  แปรงลบกระดาน  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  น้ำมันไขขี้ผึ้ง  ที่ถูพ้ืน  ตะแกรงวางเอกสาร  น้ำดื่ม  
และสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลา ประมาณ  1  ปีขึ้นไป  แต่มีราคา
หน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน  5,000 บาท  ให้จัดเป็นวัสดุ เช่น เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่อง
เย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,แผนที่  เครื่องดับเพลิง  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  กระดาน
ดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ   มู่ลี่
,ม่านปรับแสง(ต่อผืน)   นาฬิกาตั้งหรือแขวน  เครื่องคำควณเลข  หีบเหล็กเก็บเงิน  พระพุทธรูป  พระบรม
รูปจำลอง  แผงก้ันห้อง  กระเป๋า  ฯลฯ 

-  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)  ตั้งไว้    30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  
เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  เช่น  RAM  คัตชีทฟีดเดอร์   พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์    เครื่องกระจายสัญญาน
(Hub)   แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ   เช่น  แบบดิสเกตส์  แบบ
ฮาร์ดดิสต์  แบบซีดีรอม  แบบออพติคอล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 
20,000 บาท ฯลฯ   

    ค่าสาธารณูปโภค  (340000)  รวม    5,000      บาท 

 -  ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400)  ตั้งไว้   5,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  เป็นต้น   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต   ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ  เป็นต้น      
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 
  ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1846 
  ลงวันที่ 12 กันยายน 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1529 
  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  
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(3) งบลงทุน(400000) รวมจำนวนเงิน    45,800   บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ รหัส (410000)    ตั้งไว้     45,800   บาท 

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส  (410100)  รวมเป็นเงิน  บาท 
- เก้าอ้ีทำงาน  ตั้งไว้  12,800 บาท  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน  จำนวน  4 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท  

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
(1) ขนาดไม่น้อยกว่า 63x63x120 ซม. 
(2) ที่นั่งข้ึนโครงเหล็กชุดโครเมียมชิ้นเดียว มีความมั่นคงแข็งแรง 
(3) เบาะนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังเทียม สีดำ 
(4) มีทีวางแขนเป็นเหล็กชุดโครเมียม หุ้มทับด้วยหนังเทียม สีดำ 
(5) ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก มีล้อไนล่อนคู่ สีดำ 
(6) ปรับโยกเอนและหมุนได้รอบ ปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยระบบไฮโดรริก 
(7) ระยะเวลารับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....145.....ข้อ.....29........    
- ตู้เหล็ก 2  บาน   จำนวน    2 ตู้ ราคาตู้ละ   5,500 บาท  จำนวน  11,000 บาท  

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ขนาด  2 บาน มี (มอก.) 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....136......ข้อ.....20........    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
หน้า 22 

 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)  รวมเป็นเงิน    22,000  บาท 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล   ราคา 22,000 บาท   จำนวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 

MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ   

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....145......ข้อ.....32........    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

หน้า 1 

ข้อ  8 งบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  

งบประมาณตั้งไว้จำนวน  12,510,420  บาท   จำแนกรายละเอียด ดังนี้ 
งานบริหารงานทั่วไป (00111)   ตั้งไว้   9,923,620  บาท 

 (1) งบบุคลากร  รหัส  (200000)  รวม 6,418,920     บาท 

 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) รหัส(210000) รวม 3,607,920 บาท 

-    เงินเดือนนายก/รองนายก  รหัส (210100)  ตั้งไว้    514,080   บาท 
 -    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

-  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือนละ  20,400 บาท  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  244,800 บาท  
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  คน  คนละ  11,220   บาท  จำนวน  12  เดือน   
   รวมเป็นเงิน   269,280 บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 

 

- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก  รหัส (210200)   ตั้งไว้    42,120  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหาร  

ส่วนตำบล     
 -  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ  1,750  บาท  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000 บาท 
 -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  คน  คนละ  880  บาท  จำนวน  12  เดือน 

   รวมเป็นเงิน   21,120   บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 

 

 

 

หน้า 2 



 
  

- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก รหัส (210300)   ตั้งไว้    42,120  บาท 
    -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     

 -  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ  1,750  บาท  รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000 บาท 
 -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  คน  คนละ  880  บาท  จำนวน  12  เดือน 

   รวมเป็นเงิน   21,120   บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 

 

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รหัส (210400) ตั้งไว้    86,400  บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล      
-  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เดือนละๆ7,200บาท  จำนวน  12  เดือน                         
   รวมเป็นเงิน  86,400  บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 

 

- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา  องค์การบริหารส่วนตำบล รหัส (210600)    ตั้งไว้   2,923,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี้  

-  ค่าตอบแทนประธานสภาฯ 134,640   บาท เดือนละ    11,220  บาท 

 -  ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ  110,160 บาท เดือนละ     9,180  บาท 

 -  ค่าตอบแทนเลขานุการสภา  86,400   บาท เดือนละ     7,200  บาท 

 -  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ      2,592,000  บาท เดือนละ     7,200   บาท / คน/30 คน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 

 



 
  

หน้า 3 

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รหัส (220000)   รวม    2,811,000  บาท 

- เงินเดือนพนักงาน  รหัส (220100)  ตั้งไว้      2,155,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงประจำปี ของพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย 

 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   

 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

 3. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

 4.  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 5.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 6.  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 7.  นิติกรปฏิบัติการ 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   -    เงินประจำตำแหน่ง รหัส (220300)  ตั้งไว้  132,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าสำนักปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบล  ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด     

 1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  4,000 บาท /เดือน 

 2.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  3,500 บาท /เดือน 

 3.  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  3,500 บาท/เดือน 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

     -    เงินเพิ่มพนักงานส่วนตำบล  รหัส  (220200)     ตั้งไว้    24,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 

 

 

 



 
  

หน้า 4 

-    ค่าจ้างพนักงานจ้าง รหัส (220700)  ตั้งไว้   440,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงแก่พนักงานจ้าง  ประกอบด้วย 

 1.  พนักงานขับรถยนต์  

 2. คนสวน  

 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-    เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส (220800)  ตั้งไว้     60,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  และปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพ 

ชั่วคราวของพนักงานจ้าง  ประกอบด้วย  

  1.  พนักงานขับรถยนต์ 

  2.  คนสวน  

  3.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

หน้า  5 

(2)   งบดำเนินงาน รหัส(300000)รวม 3,232,800 บาท 

ค่าตอบแทน รหัส (310000) รวม 562,000  บาท 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส (310100 ) 
     ตั้งไว้   400,000 บาท 

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  จำนวน  200,000  บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี

พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2. เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จำนวน  200,000 บาท 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และ

หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156  ลงวันที่ 19 กันยายน  2560 เรื่องหลักเกณฑ์

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส (310300) ตั้งไว ้  40,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง         
ที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- ค่าเช่าบ้าน รหัส (310400) ตั้งไว้    72,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548         
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส (310500) ตั้งไว้   50,000  บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามระเบียบที่กำหนด   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่องแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภท

และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
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ค่าใช้สอย  รหัส (320000)  รวม 1,937,800      บาท 

-    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รหัส (320100)   ตั้งไว้    457,800 บาท 

 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง   รถบรรทุกน้ำ  และรถกู้ชีพ ตั้งไว้ 40,000 บาท 
 2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงเพ่ือร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท 
      3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ /ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งไว้  10,000 บาท 

4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาเนื่องในวันสำคัญ   ตั้งไว้ 3,000 บาท 
5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนเพื่อร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท 

 6. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่ออายุการเข้าใช้โดเมนเนม  www.phumkae.go.th  ต้ังไว้ 4,000 บาท 
7. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  ตั้งไว้ 10,000 บาท 

 8. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร อบต.ห้องประชุม  ห้องน้ำ                         
     ตารางเมตรละ 10 บาท  ตั้งไว้ 60,000 บาท 
 9. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ,จ้างเหมาทั่วไป ฯลฯ  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
 10. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ  ตั้งไว้ 70,800  บาท 
 11. เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดถนนสาธารณะ ฯลฯ  ตั้งไว้ 30,000 บาท 
-   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รหัส (320200)  ตั้งไว้   100,000   บาท 

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล จำนวน 50,000บาท 
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน  50,000 บาท 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381   ลงวันที่  28 กรกฎาคม  2548 
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-    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รหัส (320300)                        

     ตั้งไว้   1,280,000   บาท  ประกอบด้วย  

 1)   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม  ตั้งไว ้ 500,000 บาท   

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร   พนักงานส่วนตำบล  

พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ฯลฯ 

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   

   พ.ศ. 2555(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2557   

2) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น   ตั้งไว้  300,000  บาท 
-    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น   ประกอบด้วย  
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.พุ่มแก ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ  ค่าตอบแทน  
     คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการนับคะแนน  ค่าจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์               
     ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเลือกตั้ง   ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....122......ข้อ.....10........    

3)  โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-          
     เทพยวรางกูร  ตั้งไว้  30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร   ประกอบด้วย  ค่าป้ายไวนิล  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....122......ข้อ.....9........    
4)  โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น    ตั้งไว้   30,000 บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาตำบลสี่ปี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....121.....ข้อ......2.......    
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5)  โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งไว้   30,000 บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย  

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ

ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....121......ข้อ.....4........    
6)  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์กร ตั้งไว้  20,000  บาท  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์กร ประกอบด้วย  
 ค่าจ้างจัดทำเอกสารรูปเล่มผลการดำเนินงานของ อบต. ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....121.....ข้อ......5.......    
7)  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของบุคลากร  ตั้งไว้   30,000 บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของบุคลากร  

ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....122.....ข้อ.......6......    
8)  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา อบต.                
     คณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากร อบต.พุ่มแก   ตั้งไว้  300,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา 

อบต  คณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากร อบต.พุ่มแก   ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าป้าย ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม ฯลฯ  

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....122.....ข้อ......7......    
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9)  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับบุคลากร อบต.พุ่มแก   ตั้งไว้  40,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทำงานให้กับบุคลากร อบต.พุ่มแก 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างรถปรับอากาศ  ค่าป้าย 
ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....122......ข้อ.....8........    
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ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รหัส(320400)    ตั้งไว้   100,000  บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   เพ่ือให้สามารถใช้งานตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซม 

ทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ  ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น    

ค่าวัสดุ  รหัส (3300000) รวม    350,000    บาท 

  ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน รหัส (330100)  ตั้งไว้   120,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ  ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน    เช่น   กระดาษ  หมึก  ดินสอ  

ปากกา  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุดเทป  พีวีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  น้ำยาลบกระดาษไข  ลวด

เย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ชอร์ก  ผ้าสำลี  แปรงลบกระดาน  ตรายาง  

ซอง  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  น้ำมันไขข้ีผึ้ง  ที่ถูพ้ืน  ตะแกรงวาง

เอกสาร  น้ำดื่ม  และสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ  1  ปีขึ้นไป  แต่มี

ราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน  5,000  บาท  ให้จัดเป็นวัสดุ   เช่น   เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่อง

เย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,แผนที่  เครื่องดับเพลิง  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  กระดานดำรวมถึง

กระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ   มู่ลี่,ม่านปรับแสง(ต่อ

ผืน)   นาฬิกาตั้งหรือแขวน  เครื่องคำควณเลข  หีบเหล็กเก็บเงิน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจำลอง  แผงก้ันห้อง  

กระเป๋า  ฯลฯ    

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รหัส (330300)  ตั้งไว้    30,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอก 

หมอน  หมอน  ผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วน้ำจานรอง  กระจกเงา  น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน  ถาด  โอ่ง

น้ำ  ที่นอน  มีดกระโถน  เตาไฟฟ้า  เตารีด  เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไข่ไฟฟ้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า  

หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  กระติกน้ำร้อน  กระติกน้ำแข็ง  ถังแก๊ส  ฯลฯ      

  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส (330700)  ตั้งไว้   30,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    เช่น   แบตเตอรี่   น้ำมันเบรก   ยางนอก-ยางใน     

สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ำมันเบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ำรถยนต์  

กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  แม่แรง  กุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อค ล็อคเกียร์  

ล็อคคลัตช์  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ     
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ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รหัส (330800)   ตั้งไว้   150,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้แก่รถยนต์ส่วนกลาง  รถกู้ชีพกู้ภัย อปพร.             

รถมอเตอร์ไซค์ส่วนกลาง    เช่น   น้ำมันเบนซิน   ดีเซล   น้ำมันเครื่อง  น้ำมันก๊าด  น้ำมันเตา  ถ่าน แก๊สหุงต้ม  

น้ำมันจารบี ฯลฯ       

  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส  (331400)  ตั้งไว้     20,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์     เช่น    อุปกรณบ์ันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล   

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  

กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  เช่น  RAM  คัตชีทฟีดเดอร์  เมาส์ พรินเตอร์

สวิตชิ่งบ๊อกซ์    เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)   แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ   

เช่น  แบบดิสเกตส์  แบบฮาร์ดดิสต์  แบบซีดีรอม  แบบออพติคอล  เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรม

คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บาท  ฯลฯ  
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ค่าสาธารณูปโภค รหัส (340000)   รวม  383,000   บาท 
 -  ประเภทค่าไฟฟ้า รหัส( 340100)  ตั้งไว้    250,000 บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนกังานองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก   
  - เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว2217 

  ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2560  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว1846 
  ลงวันที่ 12 กันยายน 2560  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว1529 
  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  

 -  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ รหัส(340300)  ตั้งไว้    30,000  บาท    
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว2217 
  ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2560  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว1846 
  ลงวันที่ 12 กันยายน 2560  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว1529 
  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

-  ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ รหัส (340400)  ตั้งไว้     3,000   บาท   
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  คา่ธนาณัติ  คา่ดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน               
   ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นตน้    
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว2217 
  ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2560  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว1846 
  ลงวันที่ 12 กันยายน 2560  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว1529 
  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  

 -  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รหัส(340500)   จำนวน  100,000    บาท  
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต   ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ  เป็นต้น      

- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว2217 
  ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2560  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว1846 
  ลงวันที่ 12 กันยายน 2560  
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว1529 
  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  
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(3)    งบลงทุน  รหัส  (540000)ตั้งไว้    จำนวน   225,900  บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ รหัส (541000)    ตั้งไว้  225,900   บาท 

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส  (410100)  รวมเป็นเงิน 57,100  บาท 
- เก้าอ้ีทำงาน  ตั้งไว้  16,000 บาท  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน  จำนวน  5 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท  

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
(8) ขนาดไม่น้อยกว่า 63x63x120 ซม. 
(9) ที่นั่งข้ึนโครงเหล็กชุดโครเมียมชิ้นเดียว มีความมั่นคงแข็งแรง 
(10) เบาะนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ หุ้มทับด้วยหนังเทียม สีดำ 
(11) มีทีวางแขนเป็นเหล็กชุดโครเมียม หุ้มทับด้วยหนังเทียม สีดำ 
(12) ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก มีล้อไนล่อนคู่ สีดำ 
(13) ปรับโยกเอนและหมุนได้รอบ ปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยระบบไฮโดรริก 
(14) ระยะเวลารับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....142......ข้อ.......30......    
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบแขวน (ระบบ Inverter)  ตั้งไว้  30,100 บาท                      

เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบแขวน (ระบบ Inverter)   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
(1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  13,000 บีทียู 
(2) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง 
(3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
(4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ

ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
(5) มีความหน่วงเวลาทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
(6) จากจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว 

เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

(7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 

สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....143.....ข้อ......31.......    
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- ตู้เหล็ก 2  บาน   จำนวน    2 ตู้  ราคาตู้ละ   5,500 บาท   จำนวน  11,000 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- ขนาด  2 บาน มี (มอก.) 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....128.....ข้อ.......3......    

 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)  รวมเป็นเงิน    68,800  บาท 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล   ราคา 22,000 บาท   จำนวน  3  เครื่อง                          
จำนวน  66,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 

MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ   

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....137......ข้อ......22.......    
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- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  ราคา 700 บาท จำนวน 4 เครื่อง 
จำนวน  2,800 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts    
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....139.....ข้อ......23.......    

ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน  (411700) รวมเป็นเงิน    100,000  บาท 

- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  

ขนาด 3.50 x 5.80 เมตร 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
1) ขนาดฐานไฟเบอร์กลาส กว้าง 3.50 ม. สูง 1.40 ม. 
2) กรอบไฟเบอร์กลาส กว้าง 2.30 ม. สูง 3.40 ม. 
3) พานพุ่มเงิน –พุ่มทองไฟเบอร์กลาส สูง 1.20 ม. 
4) ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส สูง 1.00 ม. 
5) ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.45x2.30 ม. 
6) ตราครุฑไฟเบอร์กลาส สูง 0.50 ม. 
7) ภาพไวนิลสมเด็จพระมหาวชิราลกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมโครงเหล็ก 
8) ป้ายไวนิลชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก  ขนาด 0.40 x2.00 ม. 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....144.....ข้อ......31.......    
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 (5)  เงินอุดหนุน  รหัส(60000)  ตั้งไว้   46,000  บาท 

(1)  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (60100)    ตั้งไว้ 26,000 บาท 

-   โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง              

    ส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)   ตั้งไว้   26,000 บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก  ในโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                

  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน2559 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....123.....ข้อ......12.......    

(1)  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200 ) ตั้งไว้ 20,000 บาท 

-   โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ (งานรัฐพิธี) ตั้งไว้ 20,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอนาแก   ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ 
(งานรัฐพิธี) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                

  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน2559 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....124......ข้อ.......17......      
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ข้อ 9  งบประมาณรายจ่ายแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) 

งบประมาณตั้งไว้  จำนวน    1,076,000 บาท    จำแนกรายละเอียดดังนี้ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)  ตั้งไว้  440,000  บาท 

(1) งบบุคลากร (200000) รวม   440,000   บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  (220000) รวม  440,000  บาท 

-  เงินเดือนพนักงาน  จำนวน    440,000    บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  และเงินเดือน

ปรับปรุงประจำปี ของพนักงาน  ประกอบด้วย 

1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตั้งไว้    636,000   บาท  

(2) งบดำเนินงาน    (300000) รวม 636,000  บาท 

ค่าตอบแทน รหัส (310000) รวม 40,000  บาท 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส (310100 ) 
     ตั้งไว้   40,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะ

เดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ

อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
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     ค่าใช้สอย รหัส  (320000) รวม 516,000         บาท 

-    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบรกิาร  รหัส (320100)   ตั้งไว้    468,000 บาท 

1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานด้านกู้ชีพ/กู้ภัย ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน  องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก   ตั้งไว้   384,000 บาท  ประกอบด้วย 

   1. พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ/กู้ภยั  จำนวน  2 คน 
   2. เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานกู้ชีพ/กูภ้ัย  จำนวน  6 คน 
  - เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
  - ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า......125....ข้อ......1.......    

  2. ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ  จำนวน  1 คน  ตั้งไว้ 84,000 บาท   
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 19 กันยายน 2553 

  - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....125.....ข้อ......2.......    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (3203000)   48,000  บาท 

  1.  โครงการฝึกอบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าไฟลามทุง่และหมอกควัน   ตั้งไว้   10,000 บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมและรณรงค์แก้ไขปญัหาไฟปา่ไฟลามทุ่งและหมอกควัน   เช่น 
ค่าตอบแทนวทิยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัดสุอุปกรณ์ ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2360   ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 

2558 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....125.....ข้อ.....5........    
2. โครงการเพ่ิมพูนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ 30,000 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา  
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....125.....ข้อ......4.......    
3.  โครงการอบรมและระงับอคัคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา    ตั้งไว้  8,000 บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา  
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....125......ข้อ.....6........    
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 ค่าวัสดุ (330000)  รวม    80,000    บาท 

-  วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 50,000 บาท   
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า  
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 

- วัสดุเครื่องดับเพลิง  ตั้งไว้   30,000 บาท    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  เช่น ไฟฉาย ชุดกันไฟ  เครื่องมือช่าง    
เชือกช่วยชีวิต เสื้อจราจรคาดแถบสะท้อนแสง หมวกจราจร  เวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 
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ข้อ 10  งบประมาณรายจ่ายแผนงานการศึกษา (00210) งบประมาณตั้งไว้ 

จำนวน    5,881,920     บาท    จำแนกรายละเอียดดังนี ้

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)ตั้งไว ้   630,000   บาท 

(1) งบบุคลากร (200000) ตั้งไว้  400,000 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  (220000) ตั้งไว้    400,000  บาท 

-  เงินเดือนพนักงาน รหัส (220100)  ตั้งไว้    400,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  และเงิน

ปรับปรุงประจำปี ของพนักงาน  ประกอบด้วย 

  1. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (2)   งบดำเนินงาน  (300000)  รวม    230,000  บาท 

ค่าใช้สอย (320000)  รวม     150,000     บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)   

ตั้งไว้    150,000   บาท 

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้   150,000 บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าของขวัญของรางวัล        

อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่  เวที  เครื่องเสียง  ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....115....... ข้อ ......1......... 

ค่าวัสดุ (330000) รวม 80,000  บาท 

-  ประเภทวัสดุกีฬา รหัส(331300)  ตั้งไว้    80,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  เช่น   หว่งยาง  ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง  ลูกแชร์บอล   

ไม้แบดมินตัน  ลูกแบดมินตัน  ไม้เทนนิส  ลูกเทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสองมือ  ตะกร้อ  ตะกร้อหวายแชร์บอล  

ตาข่ายกีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุ่มน้ำหนัก  เสาตาข่ายกีฬา  ห่วงบาสเกตบอลเหล็ก  ฯลฯ  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตั้งไว ้ 5,251,920 บาท 

(1) งบบุคลากร (200000) ตั้งไว้        2,042,600      บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  (220000) ตั้งไว้    2,042,600  บาท 

- เงินเดือนพนักงาน(220100)   ตั้งไว้   1,630,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก.   จำนวน 6 ราย เป็นจำนวนเงิน  1,630,000  บาท 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  

     เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน 

     ท้องถิ่น   

-   เงินวิทยฐานะ (220400) ตั้งไว้  42,000 บาท   

-    เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ราย เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท-    -  

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   

-    ค่าจ้างพนักงานจ้าง รหัส (220700)  ตั้งไว้    350,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานจ้าง 

 ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  2  ราย   

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

-    เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส(220800)  ตั้งไว้   20,600  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  และปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพ 

ชั่วคราวของพนักงานจ้าง   ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  2  ราย   

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 

 

 

 

 



 
  

 

หน้า 28 

2)  งบดำเนินงาน   (300000)  ตั้งไว้    1,679,320 บาท 

ค่าใช้สอย (320000)  ตั้งไว้     540,220    บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(320300) 

ตั้งไว้     540,220   บาท 

 1. โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  25,000 บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เช่น ค่าป้ายโครงการ            

ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม    ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....117.....ข้อ......13.......    

 2.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้   515,220  บาท  
    2.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   จำนวน  5    ศูนย์    
   เป็นเงิน 465,500  บาท  จำนวนเด็กนักเรียน 95 คนๆละ  20  บาท/คน/วัน  จำนวน  245  วัน                   
   จัดสรรให้ 100 % (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน    
   2561  ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....115.....ข้อ.....2........     
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง     จำนวนเด็กนักเรียน  9 คนๆละ  20บาท/คน/วัน  

 จำนวน  245  วัน   รวมเป็นเงิน      44,100 บาท  

  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งศรีมงคล    จำนวนเด็กนักเรียน  22  คนๆละ 20 บาท/คน/วัน   

 จำนวน  245  วัน   รวมเป็นเงิน  107,800 บาท  

 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเลิศ  จำนวนเด็กนักเรียน   20 คนๆละ  20  บาท/คน/วัน 

 จำนวน  245  วัน   รวมเป็นเงิน 98,000  บาท   

 4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตับเต่า  จำนวนเด็กนักเรียน  22  คนๆละ 20 บาท/คน/วัน   

 จำนวน  245  วัน   รวมเป็นเงิน  107,800 บาท  

 5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยใหญ่  จำนวนเด็กนักเรียน  22  คนๆละ 20 บาท/คน/วัน   

 จำนวน  245  วัน   รวมเป็นเงิน  107,800 บาท  
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 2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 -5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
   จำนวน  5  ศูนย์   เป็นเงิน 8,800  บาท  จำนวนเด็กนักเรียน 44  คนๆละ  200  บาท/คน/ปี   

    ดังนี้ 

  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง     จำนวนเด็กนักเรียน  3 คนๆละ  200บาท/คน/ปี  

 รวมเป็นเงิน      600  บาท  

  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งศรีมงคล    จำนวนเด็กนักเรียน  8  คนๆละ 200บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  1,600 บาท  

 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเลิศ  จำนวนเด็กนักเรียน   11 คนๆละ  200บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  2,200  บาท   

 4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตับเต่า  จำนวนเด็กนักเรียน   9 คนๆละ  200บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  1,800 บาท   

 5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยใหญ่  จำนวนเด็กนักเรียน   13 คนๆละ  200บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  2,600 บาท  

 2.3  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 -5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ศพด.) จำนวน 5 ศูนย์ เป็นเงิน 8,800  บาท จำนวนเด็กนักเรียน 44 คนๆละ 200 บาท/คน/ปี   

 ดังนี้ 

  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง     จำนวนเด็กนักเรียน  3 คนๆละ  200 บาท/คน/ปี  

 รวมเป็นเงิน      600  บาท  

  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งศรีมงคล    จำนวนเด็กนักเรียน  8  คนๆละ 200บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  1,600 บาท  

 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเลิศ  จำนวนเด็กนักเรียน  11 คนๆละ  200 บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  2,200  บาท   

 4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตับเต่า  จำนวนเด็กนักเรียน   9 คนๆละ  200 บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  1,800 บาท   

 5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยใหญ่  จำนวนเด็กนักเรียน   13 คนๆละ  200 บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  2,600 บาท  
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2.4  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 -5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ศพด.) จำนวน  5 ศูนย์   เป็นเงิน 13,200 บาท  จำนวนเด็กนักเรียน 44 คนๆละ 300 บาท/คน/ปี   

 ดังนี้ 

 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง     จำนวนเด็กนักเรียน  3 คนๆละ  300 บาท/คน/ปี  

 รวมเป็นเงิน      900  บาท  

  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งศรีมงคล    จำนวนเด็กนักเรียน  8  คนๆละ 300บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  2,400 บาท  

 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเลิศ  จำนวนเด็กนักเรียน   11 คนๆละ  300 บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  3,300  บาท   

 4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตับเต่า  จำนวนเด็กนักเรียน   9 คนๆละ  300 บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  2,700 บาท   

 5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยใหญ่  จำนวนเด็กนักเรียน   13 คนๆละ  300 บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  3,900 บาท  

2.5  เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 -5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ศพด.) จำนวน 5 ศูนย์  เป็นเงิน  18,920  บาท  จำนวนเด็กนักเรียน 44 คนๆละ 430 บาท/คน/ปี   

 ดังนี้ 

 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง     จำนวนเด็กนักเรียน  3 คนๆละ  430 บาท/คน/ปี  

 รวมเป็นเงิน      1,290  บาท  

  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งศรีมงคล    จำนวนเด็กนักเรียน  8  คนๆละ 430 บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  3,440 บาท  

 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเลิศ  จำนวนเด็กนักเรียน   11 คนๆละ  430 บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  4,730  บาท   

 4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตับเต่า  จำนวนเด็กนักเรียน   9 คนๆละ  430 บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  3,870 บาท   

 5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยใหญ่  จำนวนเด็กนักเรียน   13 คนๆละ  430 บาท/คน/ปี 

 รวมเป็นเงิน  5,590 บาท  
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ค่าวัสดุ (330000) รวม 1,139,100 บาท 

ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)   ตั้งไว้   977,600    บาท     ประกอบด้วย 

-  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม ) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ตำบลพุ่มแก   ตั้งไว้  780,000  บาท  จำนวนเด็กนักเรียน  375 คน               
ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อัตราคนละ  7.37  บาท/คน/วัน  (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2561   )  และองค์การ 
บริหารส่วนตำบลพุ่มแก ตั้งสมทบให้เพ่ิมเติมคนละ 0.63  บาท/คน/วัน  รวมเป็น  8  บาท/คน/วัน             
จำนวน  260  วัน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....116......ข้อ.....7.......   
 แยกเป็น 

1.  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์  จำนวนเด็กนักเรียน 43 คนๆละ  8  บาท   

 จำนวน  260 วัน  เป็นเงิน         89,440   บาท 

 2.  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่  จำนวนเด็กนักเรียน  102 คนๆละ 8   บาท   

 จำนวน 260  วัน   เป็น 212,160 บาท 

 3.  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์  จำนวนเด็กนักเรียน 78 คนๆละ 8   บาท   

 จำนวน 260   วัน   เป็นเงิน   162,240  บาท 

 4.  โรงเรียนบ้านนางเลิศ  จำนวนเด็กนักเรียน 70  คนๆละ  8  บาท   

 จำนวน   260   วัน  เป็นเงิน     145,600   บาท 

 5.  โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช ) จำนวนเด็กนักเรียน  53  คนๆละ  8  บาท  

 จำนวน 260  วัน    เป็นเงิน   110,240  บาท 

 6.  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก   จำนวนเด็กนักเรียน  29   คนๆละ 8   บาท   

จำนวน  260 วัน   เป็นเงิน  60,320  บาท  
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          - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน           

ตั้งไว้   197,600  บาท   
 - ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 5  ศูนย ์  จำนวนเด็ก  95  คน      

อัตราคนละ  7.37บาท/คน/วัน  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่  19 
มิถุนายน    2561   )และทางองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกจัดสรรให้เพิ่มเติมคนละ 0.63บาท/คน/วัน  
รวมเป็น  8  บาท/คน/วัน  จำนวน  260 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า..116....
ข้อ.....8........   แยกเป็น 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง จำนวนเด็กนักเรียน  9 คนๆละ 8บาท จำนวน 260  วัน  

รวมเป็นเงิน 18,720 บาท   

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งศรีมงคล  จำนวนเด็กนักเรียน 22 คนๆละ  8บาท  จำนวน  260 วัน             

รวมเป็นเงิน 45,760 บาท 

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเลิศ  จำนวนเด็กนักเรียน 20 คนๆละ 8 บาทจำนวน 260  วัน                      

รวมเป็นเงิน 41,600 บาท 

4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตับเต่า  จำนวนเด็กนักเรียน 22  คนๆละ  8  บาท  จำนวน  260  วัน             

รวมเป็นเงิน 45,760 บาท 

 5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยใหญ่  จำนวนเด็กนักเรียน 22  คนๆละ 8 บาท  จำนวน  260  วัน 

รวมเป็นเงิน 45,760 บาท 
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 ค่าวัสดุอ่ืน  จำนวน (331700)  ตั้งไว ้   161,500   บาท     ประกอบด้วย 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลพุ่มแก ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน   95 คน  อัตราคนละ  1,700บาท/คน/ปี                    
รวมเป็นเงิน 161,500   โดยจัดสรรให้  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว3274          
ลงวันที่  19 มิถุนายน   2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....116....ข้อ....9..... 
แยกเป็น  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง จำนวนเด็กนักเรียน  9 คนๆละ 1,700 บาท   
รวมเป็นเงิน 15,300 บาท   

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งศรีมงคล   จำนวนเด็กนักเรียน 22 คนๆละ 1,700 บาท  
รวมเป็นเงิน 37,400 บาท    

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเลิศ  จำนวนเด็กนักเรียน 20 คนๆละ 1,700 บาท  
รวมเป็นเงิน 34,000 บาท    

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตับเต่า จำนวนเด็กนักเรียน 22  คนๆละ 1,700 บาท   
รวมเป็นเงิน 37,400 บาท    

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยใหญ่ จำนวนเด็กนักเรียน 22 คนๆล1,700 บาท 
 รวมเป็นเงิน 37,400 บาท   

(3)  งบลงทุน  (400000)     จำนวน   30,000      บาท 

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000) ตั้งไว้    30,000         บาท 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้   30,000 บาท 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....116......ข้อ......10....... 
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(5)   งบเงินอุดหนุน  (600000)   รวม      1,500,000 บาท 

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตั้งไว้  1,500,000   บาท     
เพ่ืออุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก  ตามโครงการอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล และเด็ก ป.1 –ป.6 จำนวน 375 คน ในอัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน  
จำนวน  200 วัน/ปี  โดยจัดสรรให้  100  %  ทุกสังกัด  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2561)   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้า....117......ข้อ.....11.......แยกเป็น 

-  เพ่ือจ่ายโรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์   ในการสนับสนุนอาหารกลางวัน  จำนวนเด็กนักเรียน             

43   คนๆละ 20   บาท  จำนวน  200  วัน    จำนวน 172,000 บาท   

-  เพ่ือจ่ายโรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ ในการสนับสนุนอาหารกลางวัน  จำนวนเด็กนักเรียน     

102    คนๆละ  20 บาท  จำนวน  200  วัน   จำนวน 408,000  บาท   

-  เพ่ือจ่ายโรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์   ในการสนับสนุนอาหารกลางวัน                                  

จำนวนเด็กนักเรียน  78 คนๆละ 20   บาท  จำนวน  200  วัน   จำนวน   312,000   บาท    

-  เพ่ือจ่ายโรงเรียนบ้านนางเลิศ  ในการสนับสนุนอาหารกลางวัน  จำนวนเด็กนักเรียน                          

70  คนๆละ 20  บาท  จำนวน  200  วัน    จำนวน 280,000 บาท   

    -  เพ่ือจ่ายโรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช ) ในการสนับสนุนอาหารกลางวัน   

 จำนวนเด็กนักเรียน 53  คนๆละ 20  บาท  จำนวน  200  วัน  จำนวน     212,000    บาท                              

-  เพ่ือจ่ายโรงเรียนบ้านพุ่มแก  ในการสนับสนุนอาหารกลางวัน  จำนวนเด็กนักเรียน  29   คนๆละ    

20  บาท  จำนวน  200  วัน   จำนวน 116,000  บาท 
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ข้อ 11  งบประมาณรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข (00220) งบประมาณตั้งไว้ 

จำนวน  930,000    บาท จำแนกรายละเอียดดังนี้ 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   (00220)  ตั้งไว้ 220,000   บาท   

(1) งบบุคลากร (200000)  ตั้งไว้   220,000   บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  (220000) ตั้งไว้    220,000  บาท 

-  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   220,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  และเงินปรับปรุงประจำปี 

ของพนักงาน  ประกอบด้วย 

  1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223) ตั้งไว้  710,000  บาท 

(2) งบดำเนินงาน     (300000)  รวม 360,000 บาท 

ค่าใช้สอย (32000)  ตั้งไว้  210,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)  ตั้งไว้   60,000  บาท 

 1.   ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์  เพ่ือรณรงค์หรือป้องกันโรค จำนวน  10,000 บาท  

 2.   ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ ฯลฯ  จำนวน   10,000 บาท  

 3.   ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ   จำนวน  10,000 บาท 

 4.   ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  จำนวน 30,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300)  ตั้งไว้  150,000 บาท 

 1.  โครงการณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  ตั้งไว้   30,000 บาท 
-   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  เช่น  ค่าป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ ฯลฯ  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....98......ข้อ.....1....... 
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2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อร้ายแรง ตั้งไว้  30,000 บาท  

-   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อร้ายแรง   เช่น  ค่าตอบแทน 
วิทยากร   ค่าป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ ฯลฯ  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....98......ข้อ.....3....... 
 3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้  30,000 บาท   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าป้าย  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ ฯลฯ  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า......98.....ข้อ.....4.......  
 4. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง   ตั้งไว้   40,000 บาท  

-   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง   เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร               
ค่าป้าย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  ฯลฯ  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....98......ข้อ......6...... 
 5. โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค  ตั้งไว้  20,000 บาท 

-   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค  เช่น   
ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าป้าย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  ฯลฯ  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....99......ข้อ......7...... 
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ค่าวัสดุ (330000)   ตั้งไว้    150,000 บาท 

- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รหัส (330800)   ตั้งไว้   30,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่เพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน เช่น นำ้มันเบนซนิ  

น้ำมันดีเซล นำ้มันเครื่อง น้ำมนัก๊าด น้ำมนัเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมนัเชื้อเพลิง กา๊ส ฯลฯ 

 -  ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  (330900)  ตั้งไว้    120,000   บาท     

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เปลหามคนป่วย สำลีและผ้าพนัแผล เวชภัณฑ์  

แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาตา่งๆ เลือด สายยาง ถุงมือ   วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  เพื่อป้องกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบา้ ทั้งสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  ฯลฯ   

    (4) งบเงินอุดหนุน    (600000)  รวม  350,000  บาท 

หมวดเงินอุดหนุน (610000)   รวม  350,000 บาท 

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน   350,000   บาท 

- อุดหนุนกลุ่ม องค์กรชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ฯลฯ 

1. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1             
ตั้งไว้   8,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 1 เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจอุจจาระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....99......ข้อ.....8....... 

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 1  ตั้งไว้   5,400  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 1 เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....99......ข้อ.....9....... 
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3. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม         
ราชกุมารี หมู่ที่ 1 ตั้งไว้     6,600  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 เช่น ค่าวัสดุสาธิต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....99.......ข้อ.....10....... 

4. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 ตั้งไว้     
8,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 2 เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจอุจจาระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....99......ข้อ.....11....... 

5. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 2  ตั้งไว้     5,400  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 2 เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....99......ข้อ.....12....... 

6. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม           
ราชกุมารี หมู่ที่ 2 ตั้งไว้     6,600  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 เช่น ค่าวัสดุสาธิต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....99.......ข้อ.....13....... 
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7. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3                   
ตั้งไว้  8,720 บาท  

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 3 เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าปา้ย ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....100......ข้อ.....14....... 

8. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 3 ตั้งไว้   7,200  บาท 
   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 3 เช่น 
ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.......100....ข้อ......15...... 

9. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม              
ราชกุมาร ีหมู่ที่ 3 ตั้งไว้     4,080  บาท 
   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสขุภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 เชน่ ค่าอาหารกลางวัน คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....100......ข้อ.....16....... 

10. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4            
ตั้งไว้ 9,000 บาท  

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 4  เช่น ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....100......ข้อ.....17....... 

11. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 4  ตั้งไว้     7,200  บาท 
   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 4 เช่น 
ค่าอาหารกลางวนั  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....100......ข้อ......18...... 
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12. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม           
ราชกุมารี หมู่ที่ 4 ตั้งไว้  3,800  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า......100.....ข้อ......19...... 

13. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5            
ตั้งไว้    8,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 5 เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจอุจจาระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....101......ข้อ......20...... 

14. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 5  ตั้งไว้     5,400  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 5 เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....101......ข้อ.......21..... 

15. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                
หมู่ที่ 5 ตั้งไว้  6,600  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5 เช่น ค่าวัสดุสาธิต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....101......ข้อ.....22....... 
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16. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6            
ตั้งไว้  8,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 6 เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจอุจจาระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....101......ข้อ......23...... 

17. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 6  ตั้งไว้   5,400  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....101......ข้อ.....24....... 

18. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                
หมู่ที่ 6 ตั้งไว้  6,600  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6 เช่น ค่าวัสดุสาธิต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....101......ข้อ.....25....... 

19. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7              
ตั้งไว้   8,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 7  เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจอุจจาระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....102.......ข้อ.....26....... 
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20. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 7  ตั้งไว้     5,400  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 7                    
เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....102......ข้อ.....27....... 

21. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 7 ตั้งไว้  6,600  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 เช่น ค่าวัสดุสาธิต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....102.......ข้อ.....28....... 

22. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8   
ตั้งไว้  8,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 8  เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจอุจจาระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า......102.....ข้อ.....29....... 

23. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 8  ตั้งไว้  5,400  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 8 เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....102......ข้อ.....30....... 
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24. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม            
ราชกุมาร ีหมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 6,600  บาท 
   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสขุภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 เชน่ ค่าวัสดสุาธติ ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝกึอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....102......ข้อ.......31..... 

25. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9            
ตั้งไว้  9,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 9  เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....103.......ข้อ.....32....... 

 26. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 9  ตั้งไว้     6,240  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 9 เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....103.......ข้อ.....33....... 

27. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม            
ราชกุมารี หมู่ที่ 9  ตั้งไว้  4,760  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....103......ข้อ......34...... 
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28. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10    
ตั้งไว้  8,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 10  เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจอุจจาระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....103.......ข้อ.....35....... 

29. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 10  ตั้งไว้     5,400  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 10 
เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า......103.....ข้อ.....36....... 

30. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม              
ราชกุมารี หมู่ที่ 10 ตั้งไว้     6,600  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 เช่น ค่าวัสดุสาธิต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....103......ข้อ......37...... 

31. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11      
ตั้งไว้     9,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 11  เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....104.......ข้อ.....38....... 
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32. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 11  ตั้งไว้     7,200  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 11 
เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า......104.....ข้อ......39...... 

33. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม            
ราชกุมารี หมู่ที่ 11 ตั้งไว้     3,800  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....104......ข้อ......40...... 

34. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12   
ตั้งไว้   8,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 12  เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจอุจจาระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า......104.....ข้อ....41........ 

35. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 12  ตั้งไว้     5,400  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 12 
เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....104......ข้อ.....42....... 
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36. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                
หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 6,600  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 12 เช่น ค่าวัสดุสาธิต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....104......ข้อ.....43....... 

37. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13   
ตั้งไว้  8,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 13  เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจอุจจาระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....105......ข้อ......44...... 

38. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 13  ตั้งไว้  5,400  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 13 
เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....105.......ข้อ.....45....... 

39. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม            
ราชกุมารี หมู่ที่ 13 ตั้งไว้     6,600  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13 เช่น ค่าวัสดุสาธิต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....105......ข้อ.....46....... 
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40. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14  
ตั้งไว้     9,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 14  เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....105......ข้อ....47........ 

41. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 14  ตั้งไว้     7,800  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 14 
เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....105......ข้อ.....48....... 

42. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 14 ตั้งไว้     3,200  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....105......ข้อ.....49....... 

43. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15       
ตั้งไว้  8,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 15  เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจอุจจาระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....106......ข้อ.....50....... 
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44. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 15 ตั้งไว้  6,600  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15 เช่น ค่าวัสดุสาธิต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....106......ข้อ.....51....... 

45. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี                 
หมู่ที่ 15  ตั้งไว้   5,400  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 15 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า......106.....ข้อ......52...... 

46. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 16  
ตั้งไว้     8,000 บาท  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 16  เช่น ค่าจัดซื้อชุดตรวจอุจจาระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....106......ข้อ......53...... 

47. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 16  ตั้งไว้     5,400  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 16 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....106......ข้อ.....54....... 
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48. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี             
หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 6,600  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 16 เช่น ค่าวัสดุสาธิต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....106......ข้อ.......55..... 
 49. โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง  บ้านพุ่มแก หมู่ที่ 1  ตั้งไว้  10,000 บาท 
  - เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพุ่มแก หมู่ที่ 1 ในโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง บ้านพุ่มแก 
หมู่ที 1 เช่น ค่าวิทยากร   อาหาร และอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....107.......ข้อ......56...... 
 50. โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง  บ้านนางเลิศ   หมู่ที่ 6  ตั้งไว้  10,000 บาท 
  - เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางเลิศ   หมู่ที่ 6   ในโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง                
บ้านนางเลิศ   หมู่ที่ 6   เช่น ค่าวิทยากร   อาหาร และอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....107.......ข้อ.....57....... 

50. โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง  บ้านตับเต่า หมู่ที่ 7  ตั้งไว้  10,000 บาท 
  - เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตับเต่า หมู่ที่ 7  ในโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง                
บ้านตับเต่า หมู่ที่ 7  เช่น ค่าวิทยากร   อาหาร และอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า.....107......ข้อ......58...... 
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  ข้อ 12  งบประมาณรายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งบประมาณตั้งไว้ 

จำนวน   540,000 บาท    จำแนกรายละเอียดดังนี้ 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   (00231)  ตั้งไว้   540,000  บาท 

(1) งบบุคลากร (200000)  ตั้งไว้  330,000 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  (220000)  ตั้งไว้    330,000  บาท 

-  เงินเดือนพนักงาน รหัส ( 220100)  ตั้งไว้   330,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  และ

เงินเดือนปรับปรุงประจำปี ของพนักงาน  ประกอบด้วย 

  1. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

(2) งบดำเนินงาน  (300000) ตั้งไว้  210,000 บาท 

ค่าใช้สอย (320000)  ตั้งไว้  210,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(320300)  ตั้งไว้   210,000  บาท 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  จำนวน 30,000  บาท 
    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....110.....ข้อ......15........ 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุในตำบลพุ่มแก  จำนวน 90,000 บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุในตำบลพุ่มแก  เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....111......ข้อ.......15....... 
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3. โครงการลงพ้ืนที่ให้ความรู้ด้านสิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
จำนวน  30,000  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลงพ้ืนที่ให้ความรู้ด้านสิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....110......ข้อ......13........ 
 

4. โครงการลงพ้ืนที่อำนวยความสะดวกรับแสดงตนและสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ  
จำนวน  30,000  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลงพ้ืนที่อำนวยความสะดวกรับแสดงตนและสำรวจความพึงพอใจต่อ
ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าจัดสถานที่    ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....111.....ข้อ.......14....... 

5. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  จำนวน 30,000  บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม             
เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....109......ข้อ.......9....... 
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ข้อ 13  งบประมาณรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งบประมาณตั้งไว้   184,000  บาท   จำแนกรายละเอียดดังนี้ 

งานไฟฟ้าถนน รหัส (00242) ตั้งไว้   184,000   บาท 

(2) งบดำเนินงาน (300000) ตั้งไว้ 184,000  บาท 

ค่าใช้สอย (320000) ตั้งไว้  84,000    บาท 

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  ตั้งไว้    84,000  บาท 

 -  ค่าจ้างเหมาช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ  เดือนละ 7,000 บาท /12 เดือน 

ตั้งไว้  84,000 บาท  

ค่าวัสดุ  (330000)  ตั้งไว้  100,000     บาท 

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)  ตั้งไว้    100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ 

ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น    ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  หลอด

ไฟฟ้า  หลอดวิทยุ  ทรานซิตเตอร์  และชิ้นส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์           

ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์และสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ            

1  ปีขึ้นไป  แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน  5,000  บาท  ให้จัดเป็นวัสดุ   เช่น  สายอากาศหรือเสาอากาศ

สำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม  โคมไฟฟ้า  พร้อมขาหรือก้าน  หม้อแปลงไฟฟ้า  ลำโพง  

ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  ผังแสดงวงจรต่างๆ  แผงบังคับทางไฟ  ไฟฉายสปอตไลท์   หัวแร้งไฟฟ้า  เครื่องวัด

ความต้านทานไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟ  

เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  เครื่องสัญญาณเตือนภัย  เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม  ฯลฯ   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
  

หน้าที่  52 

ข้อ 14  งบประมาณรายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งบประมาณตั้งไว้   จำนวน  150,000  บาท    จำแนกรายละเอียดดังนี้ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)ตั้งไว้  150,000  บาท 

(2) งบดำเนินงาน     (300000)  ตั้งไว้      150,000  บาท 

ค่าใช้สอย (532000)  ตั้งไว ้  150,000   บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(320300) ตั้งไว้  150,000  บาท 

1.  โครงการครอบครัวยุคใหม่ไร้ความรุนแรง  ตั้งไว้   30,000 บาท 

-   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวยุคใหม่ไร้ความรุนแรง  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร              
ค่าป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้า...113...ข้อ......4....... 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตั้งไว้  30,000 บาท  

-   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร              
ค่าป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้า...113...ข้อ......3....... 

3.  โครงการส่งเสริมอาชีพ และศึกษาดูงานแนวทางตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง          

ตามรอยพ่อ   ตั้งไว้   30,000 บาท  

-   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร              
ค่าป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้า...113...ข้อ......2....... 

หน้าที่  53 

 4. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัยใส ก่อนเข้าสู่วัยรุ่นวัยมันส์  ตั้งไว้  30,000 บาท  



 
  

-   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัยใส ก่อนเข้าสู่วัยรุ่นวัยมันส์  เช่น ค่าตอบแทวิทยากร              
ค่าป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้า...113...ข้อ.....5........ 

5. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ตั้งไว้  30,000 บาท  

-   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เช่น ค่าตอบแทวิทยากร              
ค่าป้ายรณรงค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้า..113....ข้อ......6....... 
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ข้อ 15  งบประมาณรายจ่ายแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)  

งบประมาณตั้งไว้   จำนวน  750,000  บาท จำแนกรายละเอียดดังนี้ 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)ตั้งไว้   230,000  บาท 

2)  งบดำเนินงาน   (300000)  ตั้งไว้  230,000   บาท 

ค่าใช้สอย (320000)  ตั้งไว้  230,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   (320300) 

ตั้งไว้     230,000  บาท 

1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ตั้งไว้   200,000 บาท  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าของรางวัล        

อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจัดสถานที่   เวที   เครื่องเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้า....120.....ข้อ.....12...... 

 2. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ตั้งไว้  30,000 บาท  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย   โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม  ฯลฯ       
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้า....120.....ข้อ.....13...... 
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งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) ตั้งไว้    520,000  บาท 

(4)  เงินอุดหนุน  (600000)  ตั้งไว้   520,000   บาท  



 
  

หมวดเงินอุดหนุน (610000) ตั้งไว้  520,000 บาท 

เงินอุดหนุนเอกชน (610300) ตั้งไว้      460,000 บาท 

1. โครงการจัดงานบุญประเพณีเดือนสาม ตั้งไว้ 30,000 บาท  
-    เพ่ือจ่ายคณะกรรมการหมู่บ้านโนนจันทร์ในโครงการจัดงานบุญประเพณีเดือนสาม   
     จำนวน  30,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  ....119....ข้อ......11........  

2.   โครงการจัดงานบุญประเพณีบุญมหาชาติ  ตั้งไว้   100,000  บาท 

- เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองหอยใหญ่โครงการจัดงานบุญประเพณีบุญมหาชาติ   
จำนวน   100,000  บาท  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  .....119...ข้อ......8........  

3.  โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ  ตั้งไว้    180,000  บาท 

-    เพ่ือจ่ายคณะกรรมการหมู่บ้านพุ่มแก ในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  จำนวน 180,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  ....118....ข้อ.......4.......  
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4. โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส ตั้งไว้ 100,000 บาท 



 
  

- เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางเลิศในโครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวสสันดร                   
จำนวน  100,000  บาท  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  ....120....ข้อ......15........  

5.  โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟบก  ตั้งไว้   50,000  บาท 
- เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตับเต่าในโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟบก   

จำนวน    50,000  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  ...118.....ข้อ......3........  

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)   ตั้งไว ้ 60,000 บาท 

1. เงินอุดหนุนโครงการประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม  ตั้งไว้   60,000  บาท   
- เพ่ืออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนาแก ในโครงการประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม  

จำนวน 60,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า  ....118....ข้อ.......2.......  
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 ข้อ 16  งบประมาณรายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  

งบประมาณตั้งไว้   6,790,860 บาท   จำแนกรายละเอียด   ดังนี้ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  ตั้งไว้ 2,544,064 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(1)  งบบุคลากร (200000) ตั้งไว้   1,589,764    บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (220000)  ตั้งไว้ 1,589,764    บาท 

 -  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้  1,160,000  บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงประจำปีพนักงานส่วนตำบล  ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการกองช่าง 

2. นายช่างโยธา 

3. เจ้าพนักงานธุรการ 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      -  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน    รหัส  (220200)     ตั้งไว้    24,764   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   -  เงินประจำตำแหน่ง  ตั้งไว้      42, 000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  เดือนละ  3,500 บาท 12 เดือน  จำนวน 42,000 บาท 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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-   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  323,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง  และ               

เงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานจ้าง 

  1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

  2. ผู้ช่วยช่างสำรวจ 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

-  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  40,000    บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ   เช่น   เงินเพ่ิมการครองชั่วคราว   และปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ 

พนักงานจ้าง    

1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

  2. ผู้ช่วยช่างสำรวจ 

-    เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

      (2) งบดำเนินงาน   (300000) ตั้งไว้   900,000   บาท 

  ค่าตอบแทน (310000) ตั้งไว้  160,000   บาท 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส (310100 ) 
      ตั้งไว้  100,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง 

ตั้งไว้     100,000    บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส (310300)  ตั้งไว้   30,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง         
ที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ    

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
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- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส(310500)  ตั้งไว้    30,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบที่กำหนด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่องแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภท

และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้สอย (320000) ตั้งไว้  400,000  บาท 

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  ตั้งไว้    250,000  บาท 

-    ค่าจ้างเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง    ตั้งไว้  100,000  บาท 

-   ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   ตั้งไว้    150,000 บาท    

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)  ตั้งไว้  100,000 บาท 

 -    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมในประเทศจำนวน  100,000 บาท  ของคณะ
ผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
   พ.ศ. 2555  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2559  และระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2557      

 

ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)   ตั้งไว้      50,000    บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   เพ่ือให้สามารถใช้งานตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซม 

ทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ  ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น       
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ค่าวัสดุ  (330000)  ตั้งไว้    340,000      บาท 

ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100)  ตั้งไว้     60,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ 

สำนักงานต่างๆ  ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน    เช่น   กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด

เทป  พีวีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  น้ำยาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  

สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ชอร์ค  ผ้าสำลี  แปรงลบกระดาน  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ

ซื้อหรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  น้ำมันไขขี้ผึ้ง  ที่ถูพ้ืน  ตะแกรงวางเอกสาร  น้ำดื่ม  และสิ่งของที่มี

ลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ  1  ปีขึ้นไป  แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน  

5,000  บาท  ให้จัดเป็นวัสดุ   เช่น   เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,แผน

ที่  เครื่องดับเพลิง  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชื่อ

สำนักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ   มู่ลี่,ม่านปรับแสง(ต่อผืน)   นาฬิกาตั้งหรือแขวน  

เครื่องคำควณเลข  หีบเหล็กเก็บเงิน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจำลอง  แผงกั้นห้อง  กระเป๋า  ฯลฯ     

 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้    30,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสด 

คอมพิวเตอร์     เช่น    แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  

เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  เช่น  RAM  คัตชีทฟีดเดอร์   พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์    เครื่องกระจายสัญญาน(Hub)   

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ   เช่น  แบบดิสเกตส์  แบบฮาร์ดดิสต์  แบบซีดีรอม  

แบบออพติคอล   โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000  บาท  ฯลฯ 

ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)  ตั้งไว้  250,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 

ต่างๆ  เช่น ท่อ คสล.  ท่อระบายน้ำ  ทราย   ปูนซีเมนต์  หินคลุก   ยางมะตอยสำเร็จรูป  หินลูกรัง  กระเบื้อง  

สังกะสี  เหล็กเส้น  ฯลฯ 
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(4) งบลงทุน(400000) รวมจำนวนเงิน    54,300   บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ รหัส (410000)    ตั้งไว้     54,300   บาท 

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส  (410100)  รวมเป็นเงิน 11,000 บาท 
- ตู้เหล็ก 2  บาน   จำนวน    2 ตู้ ราคาตู้ละ   5,500 บาท  จำนวน  11,000 บาท  

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ขนาด  2 บาน มี (มอก.) 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....148......ข้อ.....35........    

ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  (410500) รหัส  (410100)  รวมเป็นเงิน 21,300 บาท 

- ชุดเก็บลูกปูนแบบเหลี่ยม  ขนาด 150x150x150 มิลลิเมตร  จำนวน  2 ชุด ชุดละ  7,650 บาท
จำนวน 15,300  บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 150x150x150 มิลลิเมตร 
- ทำด้วยเหล็กหล่อ ด้านในใสเรียบ มีความหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร 
- สามารถแยกได้และประกอบได้ โดยใช้น้อตยึด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....149......ข้อ.....36........ 
- ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump cone) จำนวน 1 ชุด จำนวน 6,000 บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump cone) รูปกรวยหัวตัด ทำด้วยสเตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ที่ฐาน  8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางบนยอด 4 นิ้ว 1 อัน 
- เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) 1 อัน 
- ถาดครอง (Tray) ขนาดไม่น้อยกว่า 17.50 x17.50 นิ้ว ทำจากสเตนเลส 1 แผ่น 
- ทีด่ัก (Scoop) ใช้ดักคอนกรีตใส่ลงในแบบ 1 อัน 
- แปลงทองเหลืองด้านไม้ 1 อัน 
- เกรียงสำหรับปาดตัวอย่าง 1 อัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....148......ข้อ.....37........ 
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 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)  รวมเป็นเงิน    22,000  บาท 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล   ราคา 22,000 บาท   จำนวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 

MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ   

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า....147......ข้อ......33.......    
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    ตั้งไว ้ 4,246,796 บาท  
( 3 ) งบลงทุน(40000) รวมจำนวนเงิน  4,046,796 บาท 

  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)   ตั้งไว้   4,046,796    บาท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (421000)  ตั้งไว้   3,401,320 บาท 

1. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  
ตั้งไว้   4,536 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

2. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
ตั้งไว้   11,160 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

3. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  
ตั้งไว้   12,000 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

4. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
ตั้งไว้   16,000 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

5. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
ตั้งไว้   7,900 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

6. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
ตั้งไว้   8,000 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

7. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 
ตั้งไว้   14,440 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
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8. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
ตั้งไว้   6,384 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

9. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                
สายตับเต่า – ขอนขว้าง หมู่ที่ 15  ตั้งไว้   8,000 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

10. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายประกอบ หมู่ที่ 14  ตั้งไว้   3,440 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

11. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายป่าช้า หมู่ที่ 14  ตั้งไว้   4,520 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

12. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 
ตั้งไว้ 7,632 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

13. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
ตั้งไว้  8,000 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

14. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 
ตั้งไว้ 4,156 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
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15. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการลงลูกรังถนนดิน หมู่ที่ 5 
ตั้งไว้ 6,240 บาท 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

16. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้ามห้วยบริเวณ
ที่นานายกระจัด หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 920 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

17. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้ามห้วยบริเวณ
ที่นานางวาด หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 1,232 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

18. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 
ตั้งไว้ 6,260 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10  ตั้งไว้  200,000  บาท  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00  เมตร ยาว  72  เมตร  หนา  0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360  ตร.ม. ตามแบบอบต. พุ่มแกกำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  

และป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....80...ข้อ......128........ 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11  ตั้งไว้  113,400  บาท  

-   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว  70  เมตร  หนา  0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 210  ตร.ม. ตามแบบอบต. พุ่มแกกำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย 

และป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า...90....ข้อ.......129....... 
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21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12  ตั้งไว้  279,000  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว  125  เมตร  หนา  0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500  ตร.ม. ตามแบบอบต. พุ่มแกกำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย 

และป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า...90....ข้อ.....130......... 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 13  ตั้งไว้  300,000  บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว  134  เมตร  หนา  0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  536  ตร.ม. ตามแบบอบต. พุ่มแกกำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย 

และป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....90...ข้อ.....131......... 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2  ตั้งไว้  400,000  บาท  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00  เมตร ยาว  144  เมตร  หนา  0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 570  ตร.ม. ตามแบบอบต. พุ่มแกกำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย 

และป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....91...ข้อ.....132......... 

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  3 ตั้งไว้  197,500  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว  120  เมตร  หนา  0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360  ตร.ม. ตามแบบ อบต. พุ่มแกกำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย 

และป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....91...ข้อ......133........ 
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25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  ตั้งไว้  200,000  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว  90  เมตร  หนา  0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360  ตร.ม. ตามแบบอบต. พุ่มแกกำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย 

และป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....91...ข้อ......134........ 

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7  ตั้งไว้  361,000  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3.50  เมตร ยาว  191  เมตร  หนา  0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 668.50  ตร.ม. ตามแบบอบต. พุ่มแกกำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย 

และป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....92...ข้อ......135........ 

27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9  ตั้งไว้  159,600  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00  เมตร ยาว  57  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือ

พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 285  ตร.ม. ตามแบบอบต. พุ่มแกกำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  และป้าย

ประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....92...ข้อ.....136......... 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตับเต่า – ขอนขว้าง  หมู่ที่ 15  ตั้งไว้  200,000  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว  90  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือ

พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360  ตร.ม. ตามแบบอบต. พุ่มแกกำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  และป้าย

ประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า...92....ข้อ......137........ 
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29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประกอบ  หมู่ที่ 14  ตั้งไว้  86,000  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว 53   เมตร  หนา  0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 159  ตร.ม. ตามแบบอบต. พุ่มแกกำหนด  

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า...93....ข้อ.......138....... 

30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า  หมู่ที่ 14  ตั้งไว้  113,000  บาท  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00  เมตร ยาว 49   เมตร  หนา  0.15 เมตร  

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 196  ตร.ม. ตามแบบอบต. พุ่มแก กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย 

และป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า...93....ข้อ......139........ 

31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  หมู่ที่ 5 ตั้งไว้  190,800  บาท  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง  0.30x0.30  เมตร ยาว  116  เมตร พร้อมฝาปิด  

ตามแบบอบต. พุ่มแก กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....93...ข้อ.......140....... 

32. โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12  ตั้งไว้  103,900  บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ กว้าง 0.30x0.50 เมตร  ความยาวรวม 99 เมตร  

ตามแบบ อบต. พุ่มแก กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....94...ข้อ......141........ 
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33. โครงการลงลูกรังถนนดิน  หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 156,000  บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังถนนดิน ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 550  เมตร ช่วงท่ี 2 ถนนกว้าง 4.00 เมตร  

ยาว 630 เมตร  ลงลูกรังจำนวน 834 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ  วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60x1.00 ม.  

2 จุดๆละ  6  ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อเรียบร้อย  ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....94...ข้อ......142........ 

34.  โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  หมู่ที่ 6 ตั้งไว้  156,500  บาท  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. ยาว  136 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.  

ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน  3  บ่อ  ตามแบบ  อบต. พุ่มแก  กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย 

และป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า...94....ข้อ......143........ 

35. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้ามห้วยบริเวณที่นานายกระจัด  หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 23,000 บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงชั้น 3 ข้ามห้วยขนาด Ø 0.80x1.00 ม. จำนวน  6  ท่อน  

พร้อมยาแนวรอยต่อเรียบร้อย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า...95....ข้อ.......144....... 

36. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้ามห้วยบริเวณนานางวาด  หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 30,800  บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงชั้น 3 ข้ามห้วยขนาด Ø 1.00x1.00 ม. จำนวน  6  ท่อน  

พร้อมยาแนวรอยต่อเรียบร้อย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....95...ข้อ.....145......... 
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ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (421100)  ตั้งไว้  645,476 บาท 

1. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ  

หมู่ที่ 1(ถนนจากถนนสายนาแก – ธาตุพนม) ตั้งไว้ 1,388  บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
 

2. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ  

หมู่ที่ 1(ถนนจากถนนสายพุ่มแก  - ดงสัก ) ตั้งไว้ 1,984  บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
 

3. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ  

หมู่ที่ 1 (ถนนสายพุ่มแก – ตับเต่า (หน้า อบต.) ตั้งไว้ 3,840  บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
 

4. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ 

หมู่ที่ 9  ตั้งไว้ 1,560 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
 

5. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อสาย

โพนต้นตาล หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 6,834 บาท 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

 

6. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง   

หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 1,388 บาท 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

 

7. ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง  

หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 7,832 บาท 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
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8.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ  หมู่ที่ 1 (ถนนจากถนนสายนาแก – ธาตพุนม)ตั้งไว้ 34,700  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ  ถนนจากถนนสายนาแก – ธาตุพนม  

ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว  350  เมตร ลงลูกรังจำนวน  210  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบตลอดสาย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....95...ข้อ.......146....... 

 

9.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ  หมู่ที่ 1 (ถนนจากถนนสายพุ่มแก – ดงสัก)  ตั้งไว้ 49,600  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ  ถนนจากถนนสายพุ่มแก – ดงสัก  

ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว  500  เมตร ลงลูกรังจำนวน  3000  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบตลอดสาย 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....95...ข้อ.......147....... 

 

10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ  หมู่ที่ 1 (ถนนจากถนนสายพุ่มแก – ตับเต่า(หน้าอบต.)  

ตั้งไว้ 96,000  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ  ถนนจากถนนสายพุ่มแก – ตับเต่า(หน้าอบต.) 

ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว  970  เมตร ลงลูกรังจำนวน  582  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบตลอดสาย 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า...96....ข้อ......148........ 

 

11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ  หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 39,000  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ  ถนนสายนางสาวนรากร  พ่ออามาตย์ – คลองส่ง

น้ำชลประทาน  ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว  400  เมตร ลงลูกรังจำนวน  240  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง

เรียบตลอดสาย 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า...96....ข้อ......149........ 
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12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อสายโพนต้นตาล  หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 170,850  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ  ถนนสายนานางโสภา  จันทร์เพ็ง – นานางนีรพร  

พูนสิริ  ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว  1,300  เมตร ลงลูกรังจำนวน  1,015  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง

เรียบตลอดสาย ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า....96...ข้อ......150........ 

 

13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลูกรัง  หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 34,700  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง  ถนนสายนานายกระจัด – นางพยุง   

ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว  350  เมตร  ลงลูกรังจำนวน  210  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบตลอดสาย 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า...97....ข้อ.......151....... 

 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลูกรัง  หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 195,800  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง  จากถนนสายโนนจันทร์ – ชะโนดน้อย ถึง ถนน

สายหนองกุง - คำผักกูด ถนนกว้าง 3.00  เมตร ยาว  1,170  เมตร ลงดินถมคันทาง  จำนวน  831 ลบ.ม. 

ลงลูกรังจำนวน  702 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบตลอดสาย วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. Ø 0.80 x 1.00 

เมตร. จำนวน 2 แถวๆละ  5 ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้ายและป้าย

ประชาสัมพันธ์  1  ป้าย 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 ) หน้า...97....ข้อ......152........ 
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(5)  งบเงินอุดหนุน  รหัส(600000)  ตั้งไว้   200,000  บาท 

(1)  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)  ตั้งไว้ 200,000 บาท 

-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาแก  เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านหนองหอยใหญ่  หมู่ที่ 4  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาแก เพ่ือขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านหนองหอย
ใหญ่ หมู่ที่ 4  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2559                

  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน2559 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า.....126.....ข้อ.......1......    
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ข้อ 17  งบประมาณรายจ่ายแผนงานการเกษตร(00320) งบประมาณตั้งไว้ 

จำนวน  201,800    บาท   จำแนกรายละเอียดดังนี้ 

งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตั้งไว้ 111,800   บาท 

(2) งบดำเนินงาน   (300000) รวม   90,000 บาท 

ค่าใช้สอย (320000) รวม 70,000   บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)  ตั้งไว้   20,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าป้ายสำนักงาน อบต.พุ่มแก  จำนวน 20,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)  

จำนวน   50,000  บาท 

1.   โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพุ่มแก    

จำนวน  50,000  บาท   

-   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ 
ตำบลพุ่มแก   เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล   
ฯลฯ  

- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/25880 ลงวันที่ 20 ตุลาคม  2552 เรื่องการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ ว1358 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 

  -   เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564 ) หน้า....114.....ข้อ.....1..... 

ค่าวัสดุ รหัส (3300000) ตั้งไว้   20,000  บาท 

ประเภท วัสดุการเกษตร (331000)    ตั้งไว้  20,000  บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัดสุการเกษตร   เช่น  สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  

อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ  น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น 

ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ  
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(5)  งบลงทุน(40000) รวมจำนวนเงิน    21,800   บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ รหัส (41000)    ตั้งไว้     21,800   บาท 

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   รหัส  (410900 ) รวมเป็นเงิน 21,800  บาท 
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  จำนวน 2 เครื่อง ๆละ 10,900 บาท จำนวนเงิน 21,800 บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า.....148....ข้อ.......34........ 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 

- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า 

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 

- พร้อมใบมีด 
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 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  (00322) ตั้งไว้ 90,000 บาท 

(2)งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 90,000 บาท 

ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 90,000   บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(320300)  

ตั้งไว ้  90,000    บาท 

1. โครงการรักษาผืนป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ     ตั้งไว ้     30,000  บาท     

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาผืนป่าและปลูกต้นไม่เฉลิมพระเกียรติ  เช่น ค่าป้ายโครงการ    

   อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ 
   การส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า....114.....ข้อ......2......... 

 2.  โครงการสตรีและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้  30,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสตรีและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม   เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหาร 

อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   

-    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า.....114....ข้อ.......3........ 

3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  30,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหาร 

อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   

-    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า....114.....ข้อ.......4........  
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  ข้อ 18  งบประมาณรายจ่ายแผนงานงบกลาง (00410) งบประมาณตั้งไว้ 

จำนวน  10,985,000 บาท  จำแนกรายละเอียดดังนี้ 

แผนงานงบกลาง(00410)   ตั้งไว้  10,985,000    บาท 

งานงบกลาง  (00411)    ตั้งไว้ 10,985,000     บาท 

-   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)  ตั้งไว้    80,000  บาท   

เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า  พร้อมกับหักค่าจ้างพนักงานจ้างส่งเป็นเงิน

สมทบในอัตราเดียวกัน           

-  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่  22 มกราคม 2557            

-  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533   

- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 

-  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งๆไว้  5,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี 

- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

-    หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24  ธันวาคม  2562 

-  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700)  ตั้งไว้  6,600,000บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลพุ่มแก จำนวน  838 คน  เดือนละ 600,700,800,  

และ 1,000 บาท /คน/เดือน   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564 – 2565) หน้า....112.....ข้อ .......1........ 
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-  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ  (110800) ตั้งไว้ 3,600,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขตตำบลพุ่มแก  จำนวน   370  คนๆละ 800 บาท/เดือน  

จำนวน 12 เดือน  ตามที่ระเบียบกำหนด   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564 – 2565) หน้า....112.....ข้อ .......2........ 

-  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (110900)  ตั้งไว้  60,000 บาท   

   เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลพุ่มแก  จำนวน  10  คนๆละ 500 บาท/เดือน    

   จำนวน 12 เดือน  รวมเป็นเงิน 6,000 บาท/คน/ปี  ตามที่ระเบียบกำหนด   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564 – 2565) หน้า.....112....ข้อ .......3........ 

-  เงินสำรองจ่าย (111000)  ตั้งไว้    300,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในการเผชิญ 

เหตุสาธารณภัยตลอดปี และให้นำเงินสำรองจ่ายไปใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือการบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก 

แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน และโรคติดต่อ  

 -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
 -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
 -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
 -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
 -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 
 -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
 -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 081.4/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
 -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
 -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
  



 
  

หน้าที่  79 

-  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  (1111000)  ตั้งไว้   150,000 บาท     

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พุ่มแก  ตามบันทึกข้อตกลง เลขท่ี  579/2551  ลงวันที่  12  

กุมภาพันธ์ 2551  ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก  กับ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน 

พ.ศ. 2561 

  -   เงินช่วยพิเศษ   ( 111200  )  ตั้งไว้   10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ 

ทายาทพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิรับเงิน  

-  หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่  12 

กรกฎาคม 2560  

-  หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่  12 

กรกฎาคม 2560 

 -  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100)  ตั้งไว ้ 180,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ   กองทุนบำเหน็จบำนาญเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  ร้อยละ  1 

ของประมาณการรายรับ   

-  หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่  12 

กรกฎาคม 2560  

-  หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่  12 

กรกฎาคม 2560 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


