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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
            
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่      

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดังต่อไปนี้  

๑. สถานะการคลัง   
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ณ วันที่ ๓0 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้    
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร  จ านวน  25,515,727.12  บาท    
๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน 5,682,471.68  บาท    
๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 10,062,887.94   บาท    
๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๒๕ โครงการ รวม ๓,๖๖๖,๕๒๐.๖๑ บาท    
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท   

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๐.๐๐ บาท  
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 ณ วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖3   

(๑) รายรับจริง จ านวน  55,839,918.12  บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร จ านวน 79,287.42 บาท    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 107,005.00 บาท    
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 107,939.78 บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 456,685.00 บาท    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 188,420.00 บาท    
หมวดรายได้จากทุน จ านวน ๐.๐๐ บาท    
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 22,218,756.92 บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 32,681,824.00 บาท   

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,600,410.00 บาท 
(๓) รายจ่ายจริง  จ านวน   47,728,219.84  บาท   ประกอบด้วย 

   
งบกลาง จ านวน 19,798,177.00 บาท    
งบบุคลากร จ านวน 10,553,622.00 บาท    
งบด าเนินงาน จ านวน 9,388,655.73 บาท    
งบลงทุน จ านวน 5,544,765.11 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จ านวน ๐.๐๐ บาท    
งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,497,000.00 บาท 

 
 

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  1,918,000.00  บาท   
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 6,663,000  บาท   
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 945,000.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูม ิ        
  รายรับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 482,243.35 469,200.00 484,500.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 18,390.00 32,400.00 153,200.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 184,402.72 150,000.00 185,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 716,550.00 767,000.00 717,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 90,945.00 70,100.00 91,100.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,492,531.07 1,488,700.00 1,630,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 26,411,306.30 28,442,000.00 27,669,200.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

26,411,306.30 28,442,000.00 27,669,200.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,130,903.00 40,569,300.00 40,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

38,130,903.00 40,569,300.00 40,000,000.00 

รวม 66,034,740.37 70,500,000.00 69,300,000.00 
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ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 
 

 
ของ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ 
   

  งบกลาง 24,406,579.00 23,112,867.00 25,548,260.00 
  งบบุคลากร 13,459,212.00 15,155,573.00 17,681,460.00 
  งบด าเนินงาน 14,646,422.70 17,344,510.00 16,034,380.00 
  งบลงทุน 4,153,350.00 9,027,050.00 4,663,900.00 
  งบเงินอุดหนุน 6,358,736.19 5,860,000.00 5,372,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 63,024,299.89 70,500,000.00 69,300,000.00 
รวม 63,024,299.89 70,500,000.00 69,300,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,887,930 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 300,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 12,122,930 

  แผนงานสาธารณสุข 3,520,840 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,111,220 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,966,820 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,375,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,130,000 

  แผนงานการเกษตร 737,000 

  แผนงานการพาณชิย์ 2,400,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 25,548,260 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 69,300,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป         
    งาน 

งานบริหารทั่วไป งานบรหิารงานคลัง รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 8,022,380 2,322,400 10,344,780 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,507,480 0 3,507,480 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,514,900 2,322,400 6,837,300 

งบด าเนินงาน 3,139,000 215,000 3,354,000 

    ค่าตอบแทน 564,000 25,000 589,000 

    ค่าใช้สอย 1,530,000 125,000 1,655,000 

    ค่าวัสด ุ 480,000 60,000 540,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 565,000 5,000 570,000 

งบลงทุน 91,650 67,500 159,150 

    ค่าครุภณัฑ ์ 91,650 67,500 159,150 

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 

                              รวม 11,283,030 2,604,900 13,887,930 
 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน         
    งาน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

  

งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 100,000 100,000   
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000   
งบลงทุน 200,000 200,000   
    ค่าครุภณัฑ ์ 200,000 200,000   
                              รวม 300,000 300,000   
 
 
 
 
  



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   8 

 

แผนงานการศึกษา 
       
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศกึษา 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 1,034,080 1,905,480 2,939,560 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,034,080 1,905,480 2,939,560 

งบด าเนินงาน 240,000 3,932,820 4,172,820 

    ค่าตอบแทน 55,000 30,000 85,000 

    ค่าใช้สอย 120,000 1,032,300 1,152,300 

    ค่าวัสด ุ 60,000 2,845,520 2,905,520 

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 25,000 30,000 

งบลงทุน 33,200 165,350 198,550 

    ค่าครุภณัฑ ์ 33,200 165,350 198,550 

งบเงินอุดหนุน 0 4,812,000 4,812,000 

    เงินอุดหนุน 0 4,812,000 4,812,000 

                              รวม 1,307,280 10,815,650 12,122,930 
 
 
แผนงานสาธารณสุข         
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสขุอื่น 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 1,340,680 0 1,340,680 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,340,680 0 1,340,680 

งบด าเนินงาน 783,960 920,000 1,703,960 

    ค่าตอบแทน 173,960 0 173,960 

    ค่าใช้สอย 300,000 320,000 620,000 

    ค่าวัสด ุ 310,000 600,000 910,000 

งบลงทุน 38,200 118,000 156,200 

    ค่าครุภณัฑ ์ 38,200 118,000 156,200 

งบเงินอุดหนุน 0 320,000 320,000 

    เงินอุดหนุน 0 320,000 320,000 

                              รวม 2,162,840 1,358,000 3,520,840 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์
       
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 961,620 0 961,620 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 961,620 0 961,620 

งบด าเนินงาน 538,600 600,000 1,138,600 

    ค่าตอบแทน 38,600 0 38,600 

    ค่าใช้สอย 420,000 600,000 1,020,000 

    ค่าวัสด ุ 75,000 0 75,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000 

งบลงทุน 11,000 0 11,000 

    ค่าครุภณัฑ ์ 11,000 0 11,000 

                              รวม 1,511,220 600,000 2,111,220 
 
แผนงานเคหะและชมุชน         
    งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน รวม งบ 

  
    

      
งบบุคลากร 2,094,820 0 2,094,820 

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,094,820 0 2,094,820 

งบด าเนินงาน 1,450,000 0 1,450,000 

    ค่าตอบแทน 130,000 0 130,000 

    ค่าใช้สอย 230,000 0 230,000 

    ค่าวัสด ุ 1,090,000 0 1,090,000 

งบลงทุน 222,000 200,000 422,000 

    ค่าครุภณัฑ ์ 222,000 200,000 422,000 

                              รวม 3,766,820 200,000 3,966,820 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       
    งาน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน 
รวม 

  

งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 200,000 200,000   
    ค่าใช้สอย 200,000 200,000   
                              รวม 200,000 200,000   
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ         
    งาน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

งบ 
  
    

      
งบด าเนินงาน 690,000 150,000 325,000 

    ค่าใช้สอย 690,000 150,000 305,000 

    ค่าวัสด ุ 0 0 20,000 

งบเงินอุดหนุน 0 210,000 0 

    เงินอุดหนุน 0 210,000 0 

                              รวม 690,000 360,000 325,000 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         
    งาน 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

รวม 

  

งบ 
    
      

        
งบลงทุน 3,130,000 3,130,000   
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,130,000 3,130,000   
                              รวม 3,130,000 3,130,000   
แผนงานการเกษตร         
    งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ า

และป่าไม ้
รวม งบ 

  
    

      
งบด าเนินงาน 150,000 200,000 350,000 

    ค่าใช้สอย 150,000 200,000 350,000 

งบลงทุน 0 387,000 387,000 

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 387,000 387,000 

                              รวม 150,000 587,000 737,000 
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แผนงานการพาณิชย ์         
    งาน 

งานกิจการประปา รวม 

  

งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 2,400,000 2,400,000   
    ค่าวัสด ุ 900,000 900,000   
    ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000 1,500,000   
                              รวม 2,400,000 2,400,000   
แผนงานงบกลาง         
    งาน 

งบกลาง รวม 

  

งบ 
    
      

        
งบกลาง 25,548,260 25,548,260   
    งบกลาง 25,548,260 25,548,260   
                              รวม 25,548,260 25,548,260   
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

         

 
         โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติ  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537    มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  
   ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 69,300,000 บาท 

 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  69,300,000  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

         

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,887,930 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 300,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 12,122,930 
  แผนงานสาธารณสุข 3,520,840 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,111,220 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,966,820 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,375,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,130,000 
  แผนงานการเกษตร 737,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 2,400,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 25,548,260 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 69,300,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
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งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

         

 ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

          

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้     

  

ประกาศ ณ วันที่   21 กันยายน   2563        
 

   

    

(ลงนาม)  
     ( นายกรานต์    เขตจันทึก ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  

อนุมัติ  
    

    

               (ลงนาม)   
( นายสิทธา   ภู่เอ่ียม )  

นายอ าเภอเทพสถิต   
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รายงานประมาณการรายรับ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  
อ าเภอ เทพสถิต  จังหวัดชัยภมูิ  

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 412,200.00 -1.87 % 404,500.00 
     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 177,997.34 205,763.43 173,579.60 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 119,124.32 206,578.16 230,675.95 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีป้าย 24,484.00 54,640.00 77,987.80 55,000.00 41.82 % 78,000.00 
     อากรการฆ่าสัตว ์ 3,060.00 1,750.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 324,665.66 468,731.59 482,243.35 469,200.00     484,500.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 3,812.10 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 780.00 1,200.00 690.00 1,200.00 -16.67 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 40.00 0.00 700.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 9,780.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อ
สขุภาพ 

4,500.00 22,000.00 15,000.00 20,000.00 650.00 % 150,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร
ในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,320.00 36,832.10 18,390.00 32,400.00     162,200.00 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 134,622.44 142,779.07 184,402.72 150,000.00 17.33 % 176,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 134,622.44 142,779.07 184,402.72 150,000.00     176,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 605,117.00 767,375.00 716,550.00 767,000.00 -6.52 % 717,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 605,117.00 767,375.00 716,550.00 767,000.00     717,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 190,000.00 10,000.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 25.00 20.00 5.00 100.00 0.00 % 100.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 59,340.00 45,026.00 90,940.00 50,000.00 82.00 % 91,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 249,365.00 55,046.00 90,945.00 70,100.00     111,100.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต ์ 68,202.16 5,220.83 35,915.64 130,000.00 -71.00 % 37,695.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,937,612.08 12,149,496.83 9,887,133.47 12,200,000.00 -13.75 % 10,522,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 4,871,657.61 5,230,912.01 4,919,307.53 5,300,000.00 -2.92 % 5,145,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 78,145.21 97,260.98 207,635.85 100,000.00 107.65 % 207,650.00 
     ภาษีสุรา 2,634,707.56 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 6,354,767.24 10,216,245.92 11,132,592.90 10,500,000.00 9.52 % 11,499,335.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม ้ 0.00 4,720.30 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าภาคหลวงแร ่ 98,408.42 82,993.29 92,906.41 87,000.00 12.07 % 97,500.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 81,993.87 79,603.35 98,060.75 80,000.00 25.00 % 100,000.00 
     เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 47,609.75 38,149.35 32,809.65 38,000.00 -7.89 % 35,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

0.00 0.00 0.00 3,000.00 
-

100.00 
% 0.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 18,400.00 1,520.00 0.00 100.00 % 1,520.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 3,424.10 4,000.00 -12.50 % 3,500.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,173,103.90 27,923,002.86 26,411,306.30 28,442,000.00     27,649,200.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
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     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

34,145,402.00 38,252,308.00 38,130,903.00 40,569,300.00 -1.40 % 40,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,145,402.00 38,252,308.00 38,130,903.00 40,569,300.00     40,000,000.00 
รวมทุกหมวด 58,637,596.00 67,646,074.62 66,034,740.37 70,500,000.00     69,300,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูม ิ
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  69,300,000 บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 484,500 บาท 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 404,500 บาท 

    
ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุง
ท้องที่และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    

  

  ภาษีป้าย จ านวน 78,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึน     
  อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 2,000 บาท 
    ประมาณการเท่าเดิม  เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาลดลง    
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 162,200 บาท 

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริง
ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 
    ประมาณการลดลง เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาลดลง     
  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 10,000 บาท 

    
ประมาณการเท่าเดิม  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
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  ค่าปรับอื่น ๆ จ านวน 200 บาท 

    
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 150,000 บาท 
    ประมาณการลดลง เนื่องจากรับจริงปีงบประมาณท่ีผ่านมาลดลง   
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 176,000 บาท 
  ดอกเบี้ย จ านวน 176,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากรับจริงปีที่ผ่านมาเพ่ิมมากขึ้น       
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 717,000 บาท 
  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 717,000 บาท 

    
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมาเพ่ิมขึ้น  
 

  

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 111,100 บาท 
  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 20,000 บาท 

    
ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 100 บาท 

    
ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 91,000 บาท 

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,649,200 บาท 
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 37,695 บาท 
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ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 10,522,000 บาท 

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 5,145,000 บาท 

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 207,650 บาท 

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 11,499,335 บาท 

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 97,500 บาท 

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 100,000 บาท 

    
ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จ านวน 35,000 บาท 

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงขอ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 1,520 บาท 

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
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ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 3,500 บาท 

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 40,000,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า 

จ านวน 40,000,000 บาท 

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการไว้ให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอเทพสถิต    จังหวัดชัยภูมิ 

                 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป                
งานบริหารทั่วไป                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                
    เงินเดือนนายก/รองนายก 428,400.00 514,080.00 497,650.00 532,080.00 0 % 532,080  
    เงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 21,060.00 42,120.00 40,831.00 45,600.00 0 % 45,600  
    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 40,831.00 45,600.00 0 % 45,600  
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

64,800.00 72,000.00 86,400.00 90,720.00 0 % 90,720 
 

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,292,000.00 2,714,864.00 2,664,000.00 2,793,480.00 0 % 2,793,480  
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,380.00 3,385,184.00 3,329,712.00 3,507,480.00     3,507,480  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงาน 1,352,400.00 2,260,980.00 2,400,810.00 2,538,840.00 8.58 % 2,756,740  
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 21,420.00 -100 % 0  
    เงินประจ าต าแหน่ง 168,000.00 252,000.00 252,000.00 252,000.00 0 % 252,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 613,340.00 983,403.00 972,850.00 1,122,640.00 20.77 % 1,355,760  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 85,240.00 116,127.00 101,655.00 96,440.00 55.95 % 150,400  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,218,980.00 3,612,510.00 3,727,315.00 4,031,340.00     4,514,900  
รวมงบบุคลากร 5,067,360.00 6,997,694.00 7,057,027.00 7,538,820.00     8,022,380  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

54,600.00 215,600.00 376,050.00 400,000.00 0 % 400,000 
 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 3,180.00 30,000.00 0 % 30,000  
    ค่าเช่าบ้าน 95,000.00 112,600.00 87,600.00 84,000.00 0 % 84,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 4,000.00 30,200.00 48,600.00 50,000.00 0 % 50,000  

รวมค่าตอบแทน 153,600.00 358,400.00 515,430.00 564,000.00     564,000  
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 670,300.00 605,768.00 0.00 0.00 0 % 0  
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 652,414.00 503,433.00 -10.61 % 450,000  
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 4,350.00 14,335.00 15,000.00 45,000.00 0 % 45,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าจัดท าเว็ปไซด์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านไร่   18,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000  
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 81,232.00 137,410.40 75,800.00 90,000.00 11.11 % 100,000  
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      ค่าพวงมาลา   ช่อดอกไม ้ และกระเช้าดอกไม ้ 0.00 1,000.00 4,000.00 5,000.00 0 % 5,000  
      ค่าพวงมาลา  ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม ้ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบบังคมพระบรม
ศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช  องคืการบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่ พ.ศ. 2559  

21,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      โครงการความสุขจากพ่อ  สู่ผืนแผน่ดิน  0.00 0.00 32,250.00 0.00 0 % 0  
      โครงการตามพระราชด าร ิ 0.00 36,500.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

29,340.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและแผนพัฒนาชุมชน 

0.00 7,680.00 31,755.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจดัท าแผนพัฒนาสามปี
ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 

26,230.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 
 

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
น้ าและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 153,100.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดท า ทบทวน 
เพิ่มเตมิ หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 69,287.77 169,272.17 112,560.00 130,000.00 53.85 % 200,000  

รวมค่าใช้สอย 922,489.77 971,965.57 1,076,879.00 803,433.00     1,530,000  
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส านักงาน 238,929.00 157,057.00 116,399.00 100,000.00 -30 % 70,000  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 6,000.00 0.00 80,000.00 -75 % 20,000  
    วัสดุงานบ้านงานครัว 29,283.00 39,690.00 19,936.00 30,000.00 -33.33 % 20,000  
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000  
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 28,400.00 80,000.00 0 % 80,000  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 210,300.00 136,900.00 230,600.00 224,000.00 -1.79 % 220,000  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 5,915.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000  



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   24 

 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 23,310.00 36,220.00 37,130.00 30,000.00 0 % 30,000  
รวมค่าวัสดุ 507,737.00 375,867.00 432,465.00 544,000.00     480,000  

  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าไฟฟ้า 269,430.17 258,783.37 360,970.01 420,000.00 0 % 420,000  
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 4,566.76 5,709.52 7,616.26 10,000.00 0 % 10,000  
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 378.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000  
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 91,003.50 109,059.75 107,214.00 130,000.00 0 % 130,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 365,378.43 373,552.64 475,800.27 565,000.00     565,000  
รวมงบด าเนินงาน 1,949,205.20 2,079,785.21 2,500,574.27 2,476,433.00     3,139,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                
      เก้าอี้พนักพิง 0.00 0.00 0.00 11,600.00 -100 % 0  
      เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน 0.00 0.00 55,000.00 0.00 100 % 28,000  
      เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ์ 0.00 27,700.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
ชุดซุ้มแท่นพระบรมฉายาลักษณฺ์พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ 

0.00 0.00 0.00 99,000.00 -100 % 0 
 

      ชุดโซฟา 5 ที่น่ัง  0.00 0.00 0.00 12,900.00 -100 % 0  
      ตู้เก็บหนังสือ/แฟ้ม   0.00 0.00 11,700.00 0.00 0 % 0  
      ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0  
      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 3,500.00 65.71 % 5,800  
      โต๊ะท างาน  0.00 0.00 0.00 3,900.00 -100 % 0  
      โต๊ะประชุมห้องประธานสภา  0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0  
      โทรศัพท์ส านักงาน  0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0  
      บันไดส าหรับเวทีส าเร็จรูป  0.00 0.00 3,900.00 0.00 0 % 0  
      โพเดี่ยมหรือแท่นบรรยาย  0.00 0.00 17,100.00 0.00 0 % 0  
      ล าโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป ์ 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0 % 0  
      เวทีส าเรจ็รูป  0.00 0.00 51,200.00 0.00 0 % 0  
      อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700  



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   25 

 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                
      เครื่องขยายเสียง  0.00 0.00 21,400.00 0.00 0 % 0  
    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว                
      เครื่องท าน้ าเย็น-น้ าร้อน  ชนิด 2 หัวกด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000  
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                
       เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ LED ส ี  0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0  
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรบัส านักงาน 0.00 0.00 15,600.00 0.00 0 % 0  
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0 % 22,000  
      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์  0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
      ชุดกล้อง cctv 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,150  
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0.00 183,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าครภุัณฑ ์ 0.00 225,700.00 185,800.00 207,400.00     91,650  
รวมงบลงทุน 0.00 225,700.00 185,800.00 207,400.00     91,650  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

      
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูม ิ

0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0 % 30,000 

 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมเงินอุดหนุน 40,000.00 30,000.00 20,000.00 30,000.00     30,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00 30,000.00 20,000.00 30,000.00     30,000  

รวมงานบริหารทั่วไป 7,056,565.20 9,333,179.21 9,763,401.27 10,252,653.00     11,283,030  
งานบริหารงานคลัง                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงาน 521,340.00 824,160.00 873,840.00 900,000.00 40.99 % 1,268,880  
    เงินประจ าต าแหน่ง 31,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 530,560.00 743,040.00 784,277.00 830,000.00 15.85 % 961,520  
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    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 34,960.00 35,733.00 34,202.00 36,000.00 38.89 % 50,000  
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,118,360.00 1,644,933.00 1,734,319.00 1,808,000.00     2,322,400  

รวมงบบุคลากร 1,118,360.00 1,644,933.00 1,734,319.00 1,808,000.00     2,322,400  
  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,200.00 92.31 % 10,000  
    ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 2,043.25 0.00 0.00 4,800.00 212.5 % 15,000  

รวมค่าตอบแทน 2,043.25 0.00 0.00 22,000.00     25,000  
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 62,428.00 53,800.00 0.00 0.00 0 % 0  
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 109,500.00 65,000.00 0 % 65,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 27,023.00 24,016.00 48,442.40 30,000.00 0 % 30,000  

      
โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

0.00 499,000.00 400,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการออกส ารวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0 

 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 3,900.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000  

รวมค่าใช้สอย 89,451.00 580,716.00 557,942.40 475,000.00     125,000  
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส านักงาน 9,944.00 39,355.00 42,220.00 68,000.00 -41.18 % 40,000  
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0 % 0  
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 7,010.00 21,160.00 40,000.00 -50 % 20,000  

รวมค่าวัสดุ 9,944.00 51,165.00 63,380.00 108,000.00     60,000  
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 1,266.00 6,471.00 2,679.00 25,000.00 -80 % 5,000  
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รวมค่าสาธารณูปโภค 1,266.00 6,471.00 2,679.00 25,000.00     5,000  
รวมงบด าเนินงาน 102,704.25 638,352.00 624,001.40 630,000.00     215,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                
      เก้าอี้พนักพิง 0.00 0.00 0.00 8,700.00 -100 % 0  
      เก้าอี้พนักพิงสูง  0.00 0.00 0.00 4,900.00 -100 % 0  
      ตู้นิรภัย ระบบล็อก 2 ช้ัน  0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0  
      ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  มือจับชนิดบดิ 15,000.00 11,700.00 44,000.00 11,000.00 0 % 11,000  
      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  0.00 0.00 10,350.00 0.00 0 % 0  
      ตู้เอกสาร  ชนิดลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก  4,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรบังานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000  
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก ส าหรบังานส านักงาน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0  
      เครื่องพิมพ์ชนิด Dot  Matrix Printer  แบบแครส่ั้น   0.00 0.00 21,400.00 0.00 0 % 0  

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร ์หรือ LED ส ี ชนิด Network  
แบบท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,000 
 

      เครื่องส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500  
รวมค่าครภุัณฑ ์ 19,500.00 11,700.00 112,750.00 24,600.00     67,500  

รวมงบลงทุน 19,500.00 11,700.00 112,750.00 24,600.00     67,500  
รวมงานบริหารงานคลัง 1,240,564.25 2,294,985.00 2,471,070.40 2,462,600.00     2,604,900  

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,297,129.45 11,628,164.21 12,234,471.67 12,715,253.00     13,887,930  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 0.00 0.00 50,000.00 0.00 100 % 30,000  
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

0.00 49,990.00 69,960.00 38,960.00 79.67 % 70,000 
 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ   

69,630.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน  0.00 0.00 117,985.00 0.00 0 % 0  
รวมค่าใช้สอย 69,630.00 49,990.00 237,945.00 38,960.00     100,000  

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 160,000.00 0.00     0  
รวมงบด าเนินงาน 69,630.00 49,990.00 397,945.00 38,960.00     100,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                
      รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค ์ 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100 % 0  
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์                
      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000  

รวมค่าครภุัณฑ ์ 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00     200,000  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00     200,000  

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 69,630.00 49,990.00 397,945.00 3,038,960.00     300,000  
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 69,630.00 49,990.00 397,945.00 3,038,960.00     300,000  

แผนงานการศึกษา                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงาน 194,000.00 399,000.00 508,200.00 546,960.00 11.91 % 612,080  
    เงินประจ าต าแหน่ง 31,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 405,000.00 828,000.00 108,000.00 216,000.00 53.7 % 332,000  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 45,000.00 92,000.00 12,000.00 24,000.00 100 % 48,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 675,500.00 1,361,000.00 670,200.00 828,960.00     1,034,080  
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รวมงบบุคลากร 675,500.00 1,361,000.00 670,200.00 828,960.00     1,034,080  
  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0.00 0.00 4,800.00 50,000.00 0 % 50,000  

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 4,800.00 55,000.00     55,000  
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 639,300.00 721,100.00 0.00 0.00 0 % 0  
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 731,200.00 700,000.00 -90 % 70,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,180.00 26,488.00 35,016.00 30,000.00 33.33 % 40,000  
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 6,900.00 5,900.00 20,000.00 -50 % 10,000  

รวมค่าใช้สอย 648,480.00 754,488.00 772,116.00 750,000.00     120,000  
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส านักงาน 31,958.00 30,805.00 37,545.00 50,000.00 -60 % 20,000  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000  
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 72,770.00 -86.26 % 10,000  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 7,770.00 49,749.00 56,710.00 50,000.00 -80 % 10,000  

รวมค่าวัสดุ 39,728.00 80,554.00 94,255.00 192,770.00     60,000  
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 5,000.00     5,000  
รวมงบด าเนินงาน 688,208.00 835,042.00 871,171.00 1,002,770.00     240,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                
      เก้าอี้พนักพิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,900  
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      ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง  0.00 0.00 5,850.00 0.00 0 % 0  
      ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  มือจับชนิดบดิ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0  
      โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500  
      โต๊ะท างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500  
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   ส าหรับงานส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000  
      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์หรือ ชนิด LED ส ี  0.00 34,500.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk 
Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300 
 

      เครื่องส ารองไฟฟ้า  0.00 6,900.00 0.00 0.00 0 % 0  
รวมค่าครภุัณฑ ์ 0.00 41,400.00 5,850.00 22,000.00     33,200  

รวมงบลงทุน 0.00 41,400.00 5,850.00 22,000.00     33,200  
  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 0.00     0  
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 0.00     0  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,413,708.00 2,237,442.00 1,547,221.00 1,853,730.00     1,307,280  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงาน 486,240.00 771,500.00 820,380.00 863,280.00 4.66 % 903,480  
    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0 % 0  
    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 78,240.00 20,540.00 913,383.00 819,000.00 5.49 % 864,000  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 16,000.00 4,000.00 101,486.00 96,000.00 0 % 96,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 580,480.00 813,540.00 1,877,249.00 1,820,280.00     1,905,480  
รวมงบบุคลากร 580,480.00 813,540.00 1,877,249.00 1,820,280.00     1,905,480  

  งบด าเนินงาน                
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  ค่าตอบแทน                
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 2,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000  

รวมค่าตอบแทน 2,000.00 0.00 0.00 0.00     30,000  
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการงานวันเด็กแห่งชาต ิ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 879,440.00 1,095,120.00 1,110,380.00 1,027,400.00 0.48 % 1,032,300  

รวมค่าใช้สอย 939,440.00 1,095,120.00 1,110,380.00 1,027,400.00     1,032,300  
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุงานบ้านงานครัว 41,499.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000  
    ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,280,961.50 2,496,037.08 2,127,477.84 2,547,520.00 9.73 % 2,795,520  
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000  

รวมค่าวัสดุ 1,322,460.50 2,496,037.08 2,147,477.84 2,597,520.00     2,845,520  
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าไฟฟ้า 10,216.47 9,267.22 12,028.65 25,000.00 0 % 25,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,216.47 9,267.22 12,028.65 25,000.00     25,000  
รวมงบด าเนินงาน 2,274,116.97 3,600,424.30 3,269,886.49 3,649,920.00     3,932,820  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                
      เก้าอี้พนักพิง 0.00 0.00 0.00 5,800.00 150 % 14,500  
      เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  0.00 0.00 0.00 40,200.00 -100 % 0  
      ช้ันวางหนังสือ 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0  
      ชุดโต๊ะอนุบาล 6 ที่น่ัง   0.00 0.00 0.00 70,200.00 -100 % 0  
      ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง   0.00 9,800.00 0.00 23,200.00 -100 % 0  

      โต๊ะท างาน 0.00 0.00 0.00 7,800.00 
111.5

4 
% 16,500 

 
    ครุภณัฑ์การศึกษา                
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      กระดานลื่นหมีน้อย 0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 % 0  
      กระบะทรายรูปหา้เหลี่ยม  0.00 0.00 0.00 23,500.00 -100 % 0  
      เก้าอี้สีหวาน  0.00 0.00 0.00 1,250.00 -100 % 0  
      ชุดท่อลอดบ้านน้อย 0.00 0.00 0.00 99,500.00 -100 % 0  
      ชุดฝึกกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง  0.00 0.00 0.00 12,500.00 -100 % 0  
      ชุดรวมเครื่องเล่น 5 สหายพาเพลนิ 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0  
      ท่อลอดอุโมงค ์ 0.00 0.00 0.00 28,500.00 -100 % 0  
      บ้านแฝดปีนป่ายกระดานลื่น 0.00 0.00 0.00 42,500.00 -100 % 0  
      ม้าหมุน 6 ที่น่ังพลาสติก  0.00 0.00 0.00 78,000.00 -100 % 0  
      ไม้กระดก 4 ที่น่ัง  0.00 0.00 0.00 18,500.00 -100 % 0  
      โยกเยก ก.ไก่  0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0  
      โยกเยกกระต่าย  0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0  
      โยกเยกช้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0  
      โยกเยกปลาโลมา 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0  
      โยกเยกมา้หรรษา 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0  
      โยกเยกยรีาฟลายจุด  0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0  
      โยกเยกรถไฟ 8 ทีน่ั่ง 0.00 0.00 0.00 31,500.00 -100 % 0  
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่                
      เครื่องเล่น  DVD   0.00 2,900.00 0.00 2,900.00 -100 % 0  
      โทรทัศน ์ แอล อี ดี (LED TV)  0.00 13,000.00 16,000.00 0.00 0 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                
      เครื่องคอมพิวเตอร ์  ส าหรับส านกังาน 0.00 0.00 0.00 17,000.00 100 % 34,000  
      เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์หรือ LED ส ี 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0  
      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0  
      เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300  

      
เครื่องเลเซอร ์หรือ LED  ขาวด า  ชนิด Network 
แบบท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,800 
 

      จอแสดงภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,800  
      ชุดกล้อง cctv 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,450  
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รวมค่าครภุัณฑ ์ 0.00 25,700.00 23,500.00 670,850.00     165,350  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
      โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านไร่  0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0  

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 25,700.00 23,500.00 720,850.00     165,350  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,697,000.00 4,957,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวันในสังกัด 
สพฐ. )  

0.00 0.00 4,973,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวันในสังกัด 
สพฐ.) 

0.00 0.00 0.00 4,900,000.00 -1.8 % 4,812,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 3,697,000.00 4,957,000.00 4,973,000.00 4,900,000.00     4,812,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 3,697,000.00 4,957,000.00 4,973,000.00 4,900,000.00     4,812,000  

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,551,596.97 9,396,664.30 10,143,635.49 11,091,050.00     10,815,650  
รวมแผนงานการศึกษา 7,965,304.97 11,634,106.30 11,690,856.49 12,944,780.00     12,122,930  

แผนงานสาธารณสุข                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 105,823.00 
220.0

4 
% 338,680 

 
    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000.00 396,000.00 549,000.00 665,119.00 32.31 % 880,000  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 44,000.00 61,000.00 73,895.00 8.26 % 80,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 240,000.00 440,000.00 610,000.00 844,837.00     1,340,680  
รวมงบบุคลากร 240,000.00 440,000.00 610,000.00 844,837.00     1,340,680  

  งบด าเนินงาน                
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  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 48,960.00 
255.3

1 
% 173,960 

 
รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 48,960.00     173,960  

  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 7,600.00 76,547.00 0.00 0.00 0 % 0  
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 104,400.00 100,000.00 0 % 100,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 400 % 100,000  

      
โครงการรณรงค์ให้ความรูเ้กี่ยวกับขยะและการคัดแยก
ขยะประจ าปีงบประมาณ 2559 

153,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 36,253.76 40,600.00 60,780.00 67,100.00 49.03 % 100,000  
รวมค่าใช้สอย 197,153.76 117,147.00 165,180.00 187,100.00     300,000  

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000  
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000  
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 11,200.00 50,000.00 0 % 50,000  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 108,700.00 155,800.00 186,000.00 216,000.00 -7.41 % 200,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 17,070.00 10,000.00 0 % 10,000  

รวมค่าวัสดุ 108,700.00 155,800.00 224,270.00 326,000.00     310,000  
รวมงบด าเนินงาน 305,853.76 272,947.00 389,450.00 562,060.00     783,960  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                
      เก้าอี้ท างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,900  
      เก้าอี้พนักพิง 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0 % 2,900  
      ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500  
      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง   0.00 0.00 0.00 5,800.00 -100 % 0  
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      ตู้เอกสาร  ชนิดลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก  0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0  
      โต๊ะท างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900  
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                
      คอมพิวเตอร์โนส้บุ๊ก ส าหรับส านักงาน  0.00 31,600.00 0.00 0.00 0 % 0  
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ ส าหรับส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000  
      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ ส ี 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าครภุัณฑ ์ 0.00 31,600.00 9,500.00 16,600.00     38,200  
รวมงบลงทุน 0.00 31,600.00 9,500.00 16,600.00     38,200  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 0.00 320,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมเงินอุดหนุน 0.00 320,000.00 0.00 0.00     0  
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 320,000.00 0.00 0.00     0  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 545,853.76 1,064,547.00 1,008,950.00 1,423,497.00     2,162,840  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ                
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการคมุก าเนิดสุนัขและแมวต าบลบ้านไร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000  

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 25 % 150,000 
 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

0.00 0.00 85,950.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดย
ชุมชนที่ยังยืนของผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนต าบลบ้านไร ่  

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดย
ชุมชนที่ยังยืนของผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนต าบลบ้านไร ่ 
ประจ าป ี2562  

0.00 0.00 82,400.00 0.00 0 % 0 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 168,350.00 240,000.00     320,000  

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 241,840.00 283,219.00 381,700.00 330,000.00 81.82 % 600,000  
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 7,200.00 10,000.00 -100 % 0  

รวมค่าวัสดุ 241,840.00 283,219.00 388,900.00 340,000.00     600,000  
รวมงบด าเนินงาน 241,840.00 283,219.00 557,250.00 580,000.00     920,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                
      หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน  0.00 0.00 34,000.00 0.00 0 % 0  
    ครุภณัฑ์การเกษตร                
      เครื่องพ่นละอองฝอย 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      เครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 117,000.00 0.00 100 % 118,000  
    ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                
      รถเข็นเปลหาม 1 ไก Stretcher 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0  
    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว                
      ตู้เย็น 0.00 0.00 13,800.00 0.00 0 % 0  
    ครุภณัฑ์อื่น                
      เตาเผาขยะ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0  

รวมค่าครภุัณฑ ์ 7,000.00 0.00 164,800.00 520,000.00     118,000  
รวมงบลงทุน 7,000.00 0.00 164,800.00 520,000.00     118,000  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์                
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เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

0.00 0.00 320,000.00 320,000.00 0 % 320,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 320,000.00 320,000.00     320,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 320,000.00 320,000.00     320,000  

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 248,840.00 283,219.00 1,042,050.00 1,420,000.00     1,358,000  
รวมแผนงานสาธารณสุข 794,693.76 1,347,766.00 2,051,000.00 2,843,497.00     3,520,840  

แผนงานสังคมสงเคราะห ์                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงาน 289,320.00 553,625.00 531,960.00 452,060.00 62.43 % 734,280  
    เงินประจ าต าแหน่ง 28,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 110,000.00 94,670.00 138,000.00 143,520.00 8.58 % 155,840  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 12,495.00 21,420.00 17,940.00 64.44 % 29,500  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 427,320.00 702,790.00 733,380.00 655,520.00     961,620  
รวมงบบุคลากร 427,320.00 702,790.00 733,380.00 655,520.00     961,620  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000  
    ค่าเช่าบ้าน 15,000.00 0.00 12,555.00 17,000.00 0 % 17,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 510.00 2,670.00 0.00 9,600.00 0 % 9,600  

รวมค่าตอบแทน 15,510.00 2,670.00 12,555.00 38,600.00     38,600  
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 54,860.00 17,300.00 0.00 0.00 0 % 0  
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 38,300.00 50,000.00 0 % 50,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 22,884.00 14,472.00 42,376.00 20,000.00 0 % 20,000  
      โครงการปันรัก  ปันน้ าใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000  
      โครงการปันรัก ปันน้ าใจ ห่วงใยผูสู้งอายุและคนพิการ 0.00 0.00 97,720.00 0.00 0 % 0  
      โครงการวันผู้สูงอาย ุ 153,900.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000  

รวมค่าใช้สอย 231,644.00 31,772.00 178,396.00 70,000.00     420,000  
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส านักงาน 10,000.00 13,000.00 10,000.00 40,000.00 -75 % 10,000  
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000  
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 5,000.00 27,540.00 10,000.00 0 % 10,000  

รวมค่าวัสดุ 10,000.00 18,000.00 42,540.00 105,000.00     75,000  
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0.00 0.00 766.00 5,000.00 0 % 5,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 766.00 5,000.00     5,000  
รวมงบด าเนินงาน 257,154.00 52,442.00 234,257.00 218,600.00     538,600  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                
      เก้าอี้มีพนักพิง 0.00 3,000.00 0.00 11,700.00 -100 % 0  
      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน   0.00 60,400.00 0.00 0.00 0 % 0  
      เครื่องอ่านบัตรประชาชน  0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0  
      ชุดโซฟา  0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0  
      ตู้กดน้ า แบบ 2 หัวกด (น้ าร้อน,น้ าเย็น)  0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0  
      ตู้นิรภัย  ระบบล็อก 2 ช้ัน  0.00 0.00 0.00 21,100.00 -100 % 0  
      ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด 0.00 0.00 0.00 5,500.00 100 % 11,000  
      ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบทรงสูง   0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
      ตู้เหล็กแบบ  15  ลิ้นชัก  0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0  
      โต๊ะคอมพิวเตอร ์  0.00 0.00 4,800.00 2,500.00 -100 % 0  
      โต๊ะท างาน   0.00 4,900.00 0.00 3,900.00 -100 % 0  
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    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ ส าหรับงานส านักงาน 0.00 15,500.00 0.00 0.00 0 % 0  
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับประมวลผล  แบบท่ี 1  0.00 0.00 21,850.00 0.00 0 % 0  
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   ส าหรับงานประมวลผล   0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0  
      เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเชอร์หรือ LED ส ี 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink 
Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0 
 

      เครื่องส ารองไฟฟ้า  0.00 2,300.00 0.00 0.00 0 % 0  
      เครื่องส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0  

รวมค่าครภุัณฑ ์ 0.00 111,600.00 42,350.00 93,500.00     11,000  
รวมงบลงทุน 0.00 111,600.00 42,350.00 93,500.00     11,000  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ 684,474.00 866,832.00 1,009,987.00 967,620.00     1,511,220  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
ต าบลบ้านไร ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
 

      โครงการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร  0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0  
      โครงการฝึกอบรมการดูแลและขยายพันธ์ุพืช 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000  
      โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่สตรแีม่บ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000  
      โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่อาชีพ 114,890.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต าบลบ้านไร ่ 0.00 344,240.00 524,440.00 300,000.00 0 % 300,000  

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบล
บ้านไร ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

      โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในต าบลบ้านไร ่ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000  
รวมค่าใช้สอย 114,890.00 344,240.00 564,440.00 340,000.00     600,000  

รวมงบด าเนินงาน 114,890.00 344,240.00 564,440.00 340,000.00     600,000  
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รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์ 114,890.00 344,240.00 564,440.00 340,000.00     600,000  
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 799,364.00 1,211,072.00 1,574,427.00 1,307,620.00     2,111,220  

แผนงานเคหะและชุมชน                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                

    เงินเดือนพนักงาน 222,040.00 355,980.00 372,780.00 423,790.00 
130.0

7 
% 975,020 

 
    เงินประจ าต าแหน่ง 24,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 280,700.00 378,000.00 326,032.00 476,000.00 97.48 % 940,000  

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 25,725.00 42,000.00 36,225.00 53,710.00 
156.5

6 
% 137,800 

 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 552,965.00 817,980.00 777,037.00 995,500.00     2,094,820  

รวมงบบุคลากร 552,965.00 817,980.00 777,037.00 995,500.00     2,094,820  
  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 162,625.00 -69.25 % 50,000 
 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 900 % 30,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 24,000.00 24,000.00 12,000.00 0.00 100 % 50,000  

รวมค่าตอบแทน 24,000.00 24,000.00 12,000.00 165,625.00     130,000  
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 27,840.50 49,048.90 0.00 0.00 0 % 0  
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 425,357.70 175,000.00 -42.86 % 100,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,928.00 4,312.00 2,008.00 29,040.00 3.31 % 30,000  
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 65,490.00 48,520.00 107,629.00 105,000.00 -4.76 % 100,000  

รวมค่าใช้สอย 97,258.50 101,880.90 534,994.70 309,040.00     230,000  
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  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส านักงาน 13,999.00 18,029.00 15,763.00 20,000.00 0 % 20,000  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 103,934.00 75,260.00 193,779.00 270,000.00 -25.93 % 200,000  
    วัสดุก่อสร้าง 154,983.00 274,340.00 401,160.00 560,500.00 -10.79 % 500,000  
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 31,000.00 3,300.00 56,820.00 60,000.00 0 % 60,000  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 324,600.00 268,000.00 292,200.00 400,000.00 -25 % 300,000  
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0  
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 1,115.00 22,900.00 20,000.00 -50 % 10,000  

รวมค่าวัสดุ 628,516.00 640,044.00 982,622.00 1,340,500.00     1,090,000  
รวมงบด าเนินงาน 749,774.50 765,924.90 1,529,616.70 1,815,165.00     1,450,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                
      เก้าอี้พนักพิงสูง  0.00 0.00 0.00 4,900.00 -100 % 0  
      เก้าอี้มีพนักพิง 0.00 0.00 0.00 11,700.00 -100 % 0  
      ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      ตู้เหล็ก  2 บานเปิด  มือจับชนิดบิด  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      โต๊ะท างาน  0.00 0.00 0.00 3,900.00 -100 % 0  
    ครุภณัฑ์การเกษตร                
      เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  0.00 0.00 75,400.00 0.00 0 % 0  
    ครุภณัฑ์ก่อสร้าง                
      เครื่องเจียรไฟฟ้า  0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0  
      เครื่องผสมปูน  แบบมอเตอร์ไฟฟ้า  0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0  
      ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีตแบบเหลีย่ม (Cube Mold)  0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0  
      ชุดทดสอบความเข้มเหลวคอนกรตี (slump  test)  0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0  
      ตู้เช่ือม  0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0  
      แบบพิมพ์หล่อท่อ คสล.  0.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0  
      แบบพิมพ์หล่อรางระบายน้ า  0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0  
      ล้อวัดระยะทาง   ชนิดดิจิตอล  0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0  
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      เลื่อยวงเดือน 0.00 0.00 3,550.00 0.00 0 % 0  
      สว่านไฟฟ้า  0.00 0.00 2,350.00 0.00 0 % 0  
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒  0.00 0.00 28,500.00 30,000.00 -100 % 0  
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรบังานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000  

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED  ส ีแบบ 
Network    

0.00 0.00 9,500.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED  ขาวด า (30 หน้า/
นาที)  

7,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    ครุภณัฑ์อื่น                
      เครื่องดูดโคลน   0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0  
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ ์ 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -44.44 % 200,000  

รวมค่าครภุัณฑ ์ 22,900.00 70,000.00 152,800.00 590,500.00     222,000  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                

      
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพิม่แรงดันประปาหมู่บ้าน
หนองใหญ ่ หมู่ที่ 9  

160,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งกอ่สร้าง 

              
 

      
ค่าออกแบบค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน  นิติ
บุคคลหรือบุคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งก่อสรา้ง   

0.00 0.00 0.00 126,000.00 -100 % 0 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 160,000.00 0.00 0.00 126,000.00     0  
รวมงบลงทุน 182,900.00 70,000.00 152,800.00 716,500.00     222,000  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ                
      อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  0.00 0.00 835,736.19 0.00 0 % 0  

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 835,736.19 0.00     0  
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รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 835,736.19 0.00     0  
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,485,639.50 1,653,904.90 3,295,189.89 3,527,165.00     3,766,820  

งานไฟฟ้าถนน                
  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                
      รถยนต์บรรทุกเทท้ายตดิเครนพรอ้มกระเช้าไฟฟ้า 0.00 0.00 2,491,000.00 0.00 0 % 0  
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                
      ชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย ์ 0.00 0.00 0.00 123,000.00 62.6 % 200,000  

รวมค่าครภุัณฑ ์ 0.00 0.00 2,491,000.00 123,000.00     200,000  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,491,000.00 123,000.00     200,000  

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 2,491,000.00 123,000.00     200,000  
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,485,639.50 1,653,904.90 5,786,189.89 3,650,165.00     3,966,820  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการตามนโยบายของรัฐ 0.00 0.00 45,570.00 27,375.00 265.3 % 100,000  
      โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000  
      โครงการอบรมจิตอาสาภยัพิบัติต าบลบ้านไร ่ 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0  

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 45,570.00 167,375.00     200,000  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 45,570.00 167,375.00     200,000  

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 45,570.00 167,375.00     200,000  
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 45,570.00 167,375.00     200,000  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                
งานกีฬาและนันทนาการ                
  งบด าเนินงาน                
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  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ 312,100.00 472,514.00 489,494.00 0.00 100 % 490,000  

      โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์อ าเภอเทพสถิต 118,195.00 0.00 33,770.00 23,360.00 
756.1

6 
% 200,000 

 
      โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านไร่คัพ  ครั้งท่ี 4  10,482.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยคัพ
มหกรรมกีฬาท้องถิ่นอ าเภอเทพสถิต   

12,960.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 453,737.00 472,514.00 523,264.00 23,360.00     690,000  
รวมงบด าเนินงาน 453,737.00 472,514.00 523,264.00 23,360.00     690,000  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 453,737.00 472,514.00 523,264.00 23,360.00     690,000  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการจดังานประเพณีวันลอยกระทงประจ าป ี 0.00 0.00 0.00 102,000.00 47.06 % 150,000  
      โครงการจดังานวันลอยกระทงประจ าต าบล  0.00 0.00 99,300.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 99,300.00 102,000.00     150,000  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 99,300.00 102,000.00     150,000  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0  
      อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16  0.00 0.00 160,000.00 0.00 0 % 0  

      
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณีวัน
ผู้สูงอายุหรือประเพณีวันลอยกระทง 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 700 % 160,000 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณีแห่
ดอกผึ้งของชาวญัฮกูร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 210,000.00 210,000.00 210,000.00 20,000.00     210,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 210,000.00 210,000.00 210,000.00 20,000.00     210,000  

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ 210,000.00 210,000.00 309,300.00 122,000.00     360,000  
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 31,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 66.67 % 5,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สามแยกบ้านไร ่ 125,532.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร ่

0.00 449,473.00 558,690.00 473,022.00 -36.58 % 300,000 
 

      
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียว
บาน 

302,475.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 459,107.00 449,473.00 558,690.00 476,022.00     305,000  
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000  
    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000  

รวมค่าวสัด ุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000  
รวมงบด าเนินงาน 459,107.00 449,473.00 558,690.00 496,022.00     325,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภณัฑ์อื่น                
      ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์  0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าครภุัณฑ ์ 0.00 0.00 50,000.00 0.00     0  
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  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
      โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการนกัท่องเที่ยว 0.00 0.00 0.00 206,000.00 -100 % 0  

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 206,000.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 50,000.00 206,000.00     0  

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 459,107.00 449,473.00 608,690.00 702,022.00     325,000  
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,122,844.00 1,131,987.00 1,441,254.00 847,382.00     1,375,000  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
  งบลงทุน                
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                
      โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช  หมู่ที่ 4  199,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช  หมู่ที่ 8  199,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม  หมู่ที่ 14   199,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหลังใหม ่ หมู่ที่ 7  199,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม (คุ้มเขานางรักษ์) หมู่
ที่ 4  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว  หมู่ที่ 16  99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 
8  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 5 นายวนาสันต์)  
หมู่ที ่2  

0.00 0.00 0.00 113,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 15  

0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางทิศตะวันออก) หมู่ที่ 
16  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6  0.00 0.00 0.00 332,000.00 -100 % 0  
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางลงซอย และท้ายซอย 
(ซอย 7) หมู่ที่ 14  

0.00 0.00 0.00 228,000.00 -100 % 0 
 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ข้างไข่ตาขอด) หมู่ที่ 4  0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0  
      โครงการก่อสร้างถนน คสล.(คุ้มหนองปรือ) หมู่ที่ 16  0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0  
      โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยกลางบ้าน) หมู่ที ่ 5  0.00 0.00 0.00 228,000.00 -100 % 0  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยข้างป้อมต ารวจ) หมู่
ที่ 11  

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยข้างโรงเรียน) หมู่ที่ 9  0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยตะวันออกบ้าน
นางสาวร าไพเมียฟรั่ง) หมู่ที่ 2   

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยถ้ าหมานิล) หมู่ที่ 13  99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านครูสมชาย) หมู่ที่ 
10  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาเปี๊ยก) หมู่ที่ 
13  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาพจน์) หมู่ที่ 
11  

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางจันจิรา) หมู่
ที่ 2  

0.00 0.00 0.00 136,000.00 -100 % 0 
 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านน้าแป้น) หมู่ที่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 102,000  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านยายแม้น) หมู่ที่ 
6  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านยายยศ) หมู่ที่ 
10  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านลุงถม) หมู่ท่ี 9  99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยศาลาประชาคม-บ้าน
ตาบิน) หมู่ที่ 3 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 102,000 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหน้าโรงเรียน) หมู่ที่ 
3   

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหน้าศาลาประชาคม-
บ้านร าพัน พลทวี) หมู่ที่ 12  

199,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหลังโรงเรียน) หมู่ที่ 
6  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหอถังประปาต่อ 
คสล.เดิม-บ้านนายเช่ือม พัดเจริญ) หมู่ที่ 3  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอุ่นไอรัก-คอสะพาน) 
หมู่ที่ 9  

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต่อคอนกรีตเดมิซอยโรง
สูบน้ าประปาหมู่บ้าน-ป่าชุมชน) หมู่ที่ 3  

0.00 129,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางทิศตะวันตก) หมู่ที่ 
16  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 15 

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทิศใตข้องหมู่บ้าน) หมู่ที่ 
15  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ฝายน้ าท่าล่าง-สามแยก
นายบุญพร้อมสุนา) หมู่ที่ 11 

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(วอยผู้ช่วยไพรฑรูย์-สรุิยัน
ฟาร์ม) หมู่ที่ 2  

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายคุม้หนองมน-บ้านตา
ช่วง) หมู่ที่ 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 215,000 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายตะวันออกบ้าน) หมู่ที่ 
6  

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเทพพนา-น้ าลาด) หมู่
ที่ 10  

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนางบุญช่วย  
โนนศรีสอน-ฝายน้ าล้นบ้านสวนสวรรค์ ) หมู่ที่ 12 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 215,000 
 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านพ่อคง) หมู่ที่ 10 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สี่แยกบ้านตาหลดั) หมู่ที่ 
15  

199,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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      โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 201,000  

      
โครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบา้นนายกิ่ง-นางนก
น้อย) หมู่ที่ 16  

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน 
(ซอยบ้านนางจันทร์จิรา) หมู่ที่ ๒    

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พืน้ท่ีการเกษตร (สาย
ไร่ยายหนอม) หมู่ที่ 11  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า (เทพทองค า) หมู่ที่ 13 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 262,000  
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัววี คสล. หมู่ที่ 13  0.00 0.00 0.00 272,000.00 -100 % 0  

      
โครงการก่อสร้างลานตลาดนัด คสล. (ริมสระน้ าซอย 
1) หมู่ที่ 8 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 223,000 
 

      โครงการก่อสร้างสะพานบล๊อกคอนเวิส  หมู่ที่ 7  0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
      โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  หมู่ที่ 16 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 174,000  
      โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 174,000  
      โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  0.00 0.00 0.00 209,000.00 -100 % 0  
      โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (คุ้มหนองมน) หมู่ที่ 1 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (สายวัด) หมู่ท่ี 6 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

      
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.(คุ้มหนองมน) หมู่ที่ 
1  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หนา้
โรงเรียน ถึงหน้าถนนด า) หมู่ที่ ๒  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      โครงการขุดลอกฝายบ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 5  199,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
      โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมูบ่้าน  หมู่ที่ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 274,000  

      
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย ์
ระบบสบูน้ าดิบ หมู่ท่ี 9  

0.00 0.00 0.00 193,000.00 -100 % 0 
 

      โครงการเสรมิหลังฝาย(บ้านป้าใจ) 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                
      โครงการถมดินเสริมคันสระน้ า (สระวัด) หมู่ที่ 14 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 278,000  
      โครงการปรับปรุงถนน คสล. (ซอยประปา ) หมู่ที่ 3  0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
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โครงการปรับปรุงถนน คสล.( ซอย 6 กลางซอย) หมู่ที ่ 
14  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงถนน คสล.(ซอย 5 กลางซอย) หมู่ที่ 
14 

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      โครงการปรับปรุงถนน คสล.(ซอยหินดาด) หมู่ที่ 11 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 227,000  

      
โครงการปรับปรุงถนนดินเขา้สู่พื้นที่การเกษตร (สายไร่
ทิดคลิก) หมู่ที่ 4  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านโนนสวรรค์เก่า) 
หมู่ที่ 7 

0.00 0.00 0.00 243,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (สายหิน
ดาดแพะ-ในหลึง) หมู่ที่ 5 

0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดอดัแน่น
(สายโนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 7 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000 
 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่องพูนดิน (เส้นไร่พ่อ
แว-้พ่อแบน) หมู่ที่ 12  

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่องพูนดินพร้อมวางท่อ 
คสล. จ านวน 3 จุด (เส้นไร่ผู้ใหญเ่พิ่ม-ลุงสมหมาย) 
หมู่ที่ 12  

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 
9   

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม  หมู่ที่ 15 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,000  
      โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม  หมู่ที่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000  

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,977,000.00 3,003,000.00 298,000.00 2,234,000.00     3,130,000  
รวมงบลงทุน 2,977,000.00 3,003,000.00 298,000.00 2,234,000.00     3,130,000  

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 2,977,000.00 3,003,000.00 298,000.00 2,234,000.00     3,130,000  
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,977,000.00 3,003,000.00 298,000.00 2,234,000.00     3,130,000  

แผนงานการเกษตร                
งานส่งเสริมการเกษตร                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 96,605.00 39,576.00 0.00 100 % 150,000  
รวมค่าใช้สอย 0.00 96,605.00 39,576.00 0.00     150,000  

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุการเกษตร 0.00 58,090.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าวัสดุ 0.00 58,090.00 0.00 0.00     0  
รวมงบด าเนินงาน 0.00 154,695.00 39,576.00 0.00     150,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ ์                
    ครุภณัฑ์การเกษตร                
      เครื่องสูบน้ า  แบบหอยโข่ง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0  
      เครื่องสูบน้ าบาดาล  1.5  แรงม้า 0.00 44,000.00 0.00 74,800.00 -100 % 0  
      เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  0.00 0.00 0.00 136,500.00 -100 % 0  
      เครื่องสูบน้ าอัตโนมัต ิ 10  แรงม้า 0.00 39,500.00 0.00 0.00 0 % 0  
      เครื่องสูบน้ าอัตโนมัต ิ5.5  แรงมา้  0.00 51,600.00 0.00 0.00 0 % 0  
    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว                
      เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 38,000.00 -100 % 0  

รวมค่าครภุัณฑ ์ 0.00 135,100.00 0.00 294,300.00     0  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
      โครงการขุดลอกฝายยางเกาะ  หมูท่ี่ 1  0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 99,000.00 0.00 0.00     0  
รวมงบลงทุน 0.00 234,100.00 0.00 294,300.00     0  

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 388,795.00 39,576.00 294,300.00     150,000  
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการตามแนวพระราชด าร ิ 0.00 85,050.00 103,120.00 0.00 100 % 200,000  
รวมค่าใช้สอย 0.00 85,050.00 103,120.00 0.00     200,000  

รวมงบด าเนินงาน 0.00 85,050.00 103,120.00 0.00     200,000  
  งบลงทุน                
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
      โครงการขุดลอก (คลองตาแก้ว) หมู่ที่ 10  0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0  
      โครงการขุดลอก (ฝายล าปอแดง) หมู่ที่ 13  0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0  
      โครงการขุดลอกคลอง(ฝายตาขาล) หมู่ที่ 7  0.00 0.00 209,000.00 0.00 0 % 0  
      โครงการขุดลอกฝาย(คลองตาปืด้) หมู่ที่ 10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 195,000  
      โครงการขุดลอกฝาย(นาตายัง-นายายหนอม) หมู่ที่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 192,000  
      โครงการขุดลอกฝายบ้านสวนสวรรค ์หมู่ที่ 12  0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0  

      
โครงการขุดลอกฝายยางเกาะ(หลงัฝายยางเกาะ) หมู่ที่ 
1   

0.00 0.00 0.00 228,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการขุดลอกสระน้ า (ตะวันตก,ตะวันออกบ้าน) หมู่
ที่ 15  

0.00 0.00 209,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการขุดลอกสระน้ าสารธารณะ(คุ้มเขานางรักษ์) 
หมู่ที่ 4  

0.00 0.00 0.00 210,000.00 -100 % 0 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 617,000.00 838,000.00     387,000  
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 617,000.00 838,000.00     387,000  

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 0.00 85,050.00 720,120.00 838,000.00     587,000  
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 473,845.00 759,696.00 1,132,300.00     737,000  

แผนงานการพาณิชย์                
งานกิจการประปา                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 646,700.00 790,105.00 986,805.00 1,150,000.00 -21.74 % 900,000  
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รวมค่าวัสดุ 646,700.00 790,105.00 986,805.00 1,150,000.00     900,000  
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าไฟฟ้า 915,085.36 1,337,088.46 1,351,505.84 1,380,000.00 8.7 % 1,500,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 915,085.36 1,337,088.46 1,351,505.84 1,380,000.00     1,500,000  
รวมงบด าเนินงาน 1,561,785.36 2,127,193.46 2,338,310.84 2,530,000.00     2,400,000  

รวมงานกิจการประปา 1,561,785.36 2,127,193.46 2,338,310.84 2,530,000.00     2,400,000  
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,561,785.36 2,127,193.46 2,338,310.84 2,530,000.00     2,400,000  

แผนงานงบกลาง                
งบกลาง                
  งบกลาง                
  งบกลาง                
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 176,787.00 189,510.00 207,920.00 270,360.00 0 % 270,360  
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 8,520.00 12,000.00 0 % 12,000  
    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000  
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,458,000.00 11,670,900.00 12,578,500.00 13,793,996.00 9.18 % 15,060,000  
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,044,000.00 4,004,000.00 4,392,800.00 5,280,000.00 22.55 % 6,470,400  
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 72,000.00 50,500.00 54,000.00 120,000.00 0 % 120,000  
    ส ารองจ่าย 3,715,000.00 9,364,645.00 6,745,745.00 7,090,205.00 -57.69 % 3,000,000  
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 242,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 178,164.00 222,800.00 -0.13 % 222,500  

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

220,000.00 240,930.00 240,930.00 299,307.00 -2.11 % 293,000 
 

รวมงบกลาง 17,927,787.00 25,720,485.00 24,406,579.00 27,088,668.00     25,548,260  
รวมงบกลาง 17,927,787.00 25,720,485.00 24,406,579.00 27,088,668.00     25,548,260  
รวมงบกลาง 17,927,787.00 25,720,485.00 24,406,579.00 27,088,668.00     25,548,260  

รวมแผนงานงบกลาง 17,927,787.00 25,720,485.00 24,406,579.00 27,088,668.00     25,548,260  
รวมทุกแผนงาน 43,001,178.04 59,981,513.87 63,024,299.89 70,500,000.00     69,300,000  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอ เทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    

                 
 งานบริหารทั่วไป รวม 11,283,030 บาท 
  งบบคุลากร รวม 8,022,380 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,507,480 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 532,080 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกฯ/รองนายก  ได้แก่  
1).เงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 21,120 บาท  
เป็นเงิน  253,440  บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน             
2).เงินเดือนรองนายก อบต.ในอัตราเดือนละ  11,610 บาท  
จ านวน 2 อัตราเป็นเงิน  278,640 บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้
12  เดือน  

      

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนายกฯ/รองนายก  ได้แก่   
1). เงินประจ าต าแหน่งนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 1,900บาทเป็น
เงิน  22,800  บาท  
2). เงินประจ าต าแหน่งรองนายกอบต.ในอัตราเดือนละ950บาท
จ านวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  22,800 บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน   

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายก   ได้แก่  
1). เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.ในอัตราเดือนละ1,900บาท
เป็นเงิน 22,800  บาท            
2). เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.ในอัตราเดือนละ950บาท
จ านวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  22,800 บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน 

      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 90,720 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก อบต.ใน
อัตรา เดือนละ 7,560 บาท เป็นเงิน 90,720  บาท 

      

   เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,793,480 บาท 

      

  
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบตได้แก ่                         
1). เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. ในอัตราเดือนละ
11,610 บาทเปน็เงิน 139,320  บาท   
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2). เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต.อัตราเดือนละ
9,500 บาท  เป็นเงิน  114,000 บาท               
3). เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต.ในอัตราเดือนละ
7,560  บาท  เป็นเงิน  90,720  บาท                
4). เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาอบต.  จ านวน  27 คน ๆละ
7,560 บาท/เดือน  เป็นเงิน 2,449,440 บาท  ค านวณตั้งจ่าย
ไว้ 12  เดือน   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,514,900 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,756,740 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ปลัด รองปลัดหัวหน้าส านักปลัด
ฯหัวหน้าส านักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักทรัพยากร
บุคคล เจ้าพนักงานธุรการฯ เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลั งสามปี (ปีงบประมาณ  2564-2566)ค านวณตั้ งจ่ าย
ไว้ 12 เดือน  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 252,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ปลัด อบต. รองปลัด อบต.หัวหน้าส านักปลัด ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลั งสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,355,760 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงาน
ขับรถยนต์   พนักงานขับรถบรรทุกน้ า นักการภารโรง พนักงานจ้าง
ทั่วไป เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2563-2565) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน   

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 150,400 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ค่าครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างของส านักงานปลัดฯ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2563-2565)ค านวณตั้งจ่ายไว้
12  เดือน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 3,139,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 564,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 400,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต.
ตามกฎหมายเช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ,
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ เลื อกตั้ ง ผู้ อ า น วยกา ร เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการประจ าหน่ วย เลื อกตั้ ง  เจ้ าหน้ าที่ รั กษาความ
ปลอดภัย นายทะเบียนอ าเภอเป็นต้น และเงินรางวัล,เงินท าขวัญ  

      



 

  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   56 

 

ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว และค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ฯลฯ  เป็นต้น 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้ าง  ที่ปฏิบัติ งานนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้            
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ.ศ .2559                         . 
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561    

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน   ค่าเช่าซื้อบ้าน  ของพนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่งปลัด อบต.รองปลัดอบต.หัวหน้าส านักปลัดฯและพนักงาน
ส่วนต าบลสังกัดส านักงานปลัด อบต.ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่4)พ.ศ. 2562                                                                  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายก อบต. ปลัดอบต.
รองปลัด อบต.หัวหน้าส านักปลัดฯ และพนักงานส่วนต าบลในสังกัด
ส านักงานปลัด อบต.ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549                                                  .  
2) หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที ่ กค.0422.3/ว 257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน                                                  .    
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0809.3/ว1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,530,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
       เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ  
       สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการ 
      บุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด 
      อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ 

จ านวน 450,000 บาท 
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      สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  
      ตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ  เช่น   ค่าจ้างเหมาท า 
      ความสะอาดส านักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  ค่าเช่าบริการ 

      

  
เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์ค่าธรรม  เนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้                                          .                                              
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น                                                            .             
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ.
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และสาธารณูปโภค                       

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 45,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น                                 .      
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลให้ตั้งงบประมาณ
ได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่
รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินที่มีผู้ อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่
ประมาณการไว้ตามอัตราที่ก าหนดและตามค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น
จริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการ
จ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   มาประกอบการเบิก
จ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  (รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  66,671.090.56-
536,670 =66,134,420.56 บ า ท )                                   
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวง.มหาดไทย  หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดย
ยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
และให้ แนบบัญชี ลายมือชื่ อจ านวนบุคคลและรา ยงานการ
ประชุม  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย   โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ ยวข้องในการด า เนินงานเป็นผู้ รับรองการจ่ าย  ข้อ(1)และ
(2)  ด าเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
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1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท0808.4/ว2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จ านวน 400,000 บาท 

      

  
เพ่ือใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการจัดการเลือกตั้ง   ตามที่
กฏหมายก าหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การ
รณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร  แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
ห น้ า ที่ แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง ก า ร เ มื อ ง ใ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตามความเหมาะสม  เช่น  ค่าวัสดุค่าจ้าง
เหมา   ค่าบัตรเลือกตั้ง  และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดการเลือกตั้งให้
บรรลุวัตถุประสงค์  โดยค านึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒  โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                                      .   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2561                                                                         . 
2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
3) หนั งสื อส านั ก งานคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  ด่ วนที่ สุ ด 
ลต  0014/6268  ลงวันที่   16 กรกฎาคม   2563  เ รื่ องการ
เตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่มท  0808.2/ว1705 
ลงวันที่  20 มีนาคม  2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น   

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่ าบริ การจอดรถ  ณ  ท่ าอากาศยาน   ค่ าผ่ านทางด่ วนพิ เศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.พนักงาน
อบต.ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.ที่เดินทางไปประชุม อบรม
สัมมนาดูงานหรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้                      .                         
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

      

    ค่าพวงมาลา   ช่อดอกไม้  และกระเช้าดอกไม้ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาตาม
ความจ าเป็น สรุปมีนัยส าคัญดังนี้ 
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1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและ
วัสดุ                                                                              
2. ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  ส าหรับมอบให้ผู้มี
เกียรติ  ชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจาก
ประเทศไทยคนละไม่เกิน  300  บาท              
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง                 . 
ณ   อนุสาวรีย์  ครั้งละไม่เกิน  1,000  บาท    
4. ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท                       
2.) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/3627  ลงวันที่ 11 .
สิงหาคม 2530 เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เ พ่ือมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ  ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้                      . 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0407/ว1284   ลงวันที่ . 
10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้
บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้                    

    โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านไร่ 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเ พ่ิม
ประสิทธิภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   โดยจ่าย
เป็นค่า ใช้จ่ ายเกี่ ยวกับค่าวัสดุ  เครื่ อง เขียน  และอุปกรณ์   ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ  สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ ใช้บรรจุเอกสาร   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ ตามหนังสื่อสั่งการดังนี้ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 332 
ล าดับที่ 11   

      

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท า ทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดท า ทบทวน เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ส่ ง เ ส ริ ม   สนั บ สนุ น   กา ร จั ดท า แผนชุ ม ชน   และกิ จ ก ร ร ม
สนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน  การขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่นค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
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สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ  สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่ งที่ ใช้บรรจุ เอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการดังนี้ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่
12  มีนาคม  2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท 0810.3/ว
179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท   
0810.3/1921  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2562   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 330 ล าดับที่ 2  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆ ในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น
รถยนต์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ อาคารส านักงาน
เครื่องขยายเสียง  เครื่องรับส่งวิทยุเครื่องสูบน้ าโทรทัศน์  กล้อง
ถ่ายรูป วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                                      .   
1) หนั ง สื อกระทรว งมหาด ไทย  ที่  มท  0808.2/ ว  254  ลง
วันที่ 15  มกราคม  2563  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารรูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้  สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่น
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก  เทป พีวีซี 
แบบใสน้ าดื่มบริการประชาชนฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมากที่  มท 
0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
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และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ดที่  มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้ งานได้ตามปกติ  รายจ่ ายที่ ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่นฟิวส์  
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
หลอดไฟ LED  ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้                                                                              . 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  
เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
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ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่น
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชนถาดฯลฯโดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที ่มท 
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้ งานได้ตามปกติ  รายจ่ ายที่ ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่น น้ ามัน
ทาไม ้ ทินเนอร ์สี  แปรงทาสีปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  
อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปูฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้                     
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่มท  
0808.2/ว1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท  
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในสายไมล์  เพลา ตลับลูกปืน น้ ามัน
เบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรูฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/
ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก  ที่มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด  ที่มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 220,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือน้ ามันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการ
สนับสนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอ่ืน ฯลฯ ตามรายละเอียดดังนี้   
1). รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน  กค 1589 อัตราค่าใช้จ่าย
วัสดุเชื้อเพลิง  ปีละไม่เกิน  46,200  บาท   
2). รถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน4  ล้อ หมายเลขทะเบียน กจ. 3530  
อัตราค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิง  ปีละไมเ่กินเกิน  51,000  บาท 
3). รถบรรทุกน้ า  หมายเลขทะเบียน บต 6228 ชัยภูมิ  ปีละไม่
เกิน  51,000  บาท     
4). รถบรรทุกน้ า  หมายเลขทะเบียน 83-8414  ชัยภูมิ  ปีละไม่
เกิน 51,000  บาท                                              
3).น้ าเบนซิน เครื่องตัดหญ้าประมาณการเท่าที่จะจ่ายจริง  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้        
1) ห นั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น   ด่ ว น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
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เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่   
15 มกร าคม   2563 เ รื่ อ งหลั ก เ กณฑ์ แ ล ะ อั ต ร าค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และสาธารณูปโภค 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   โดยเป็นรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ  
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  
เป็นต้น  เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, เมมโมรี่
การ์ด, รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ เป็นต้น 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
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งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้            
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 565,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 420,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ อบต.บ้านไร่ และท่ีอ่ืนๆ   ที่เป็น
อ านาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบของ  อบต.บ้านไร่ โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม  2563  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค    

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าบริ การ โทรศัพท์ พ้ืน ฐานประจ าส านั ก งาน   
ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบ ารุงรักษา
สาย ฯลฯ 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 130,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต  
ปรับปรุงข้อมูล  และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม .go.th   
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการฯลฯ  

      

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 91,650 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน จ านวน 28,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง   
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์
ดังนี้   
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000 บีทียู 
2) ร าค าที่ก าหนดเป็นร าค าที่รวมค่ าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น 
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง 
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช ์1 ตัว 
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
(1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
(2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
(3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
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(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าเดือน ธันวาคม 2562) โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังนี้   

      

  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่อง   
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

    ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 5,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 3 ฟุต
จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ  5,800  บาท คุณลักษณะดังนี้                          
1) มีบานเลื่อนกระจก                                                                
2) มีแผนปรับระดับไม่น้อยกว่า  3  ชั้น                                     
3) มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  91.5  ซม. ลึกไม่น้อย
กว่า 45.7 ซม. และสูงไม่น้อยกว่า  183  ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556                                                   
เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    

      

    อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 700 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ ราคา
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700 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้               
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท  
0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท  
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ   

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    เครื่องท าน้ าเย็น-น้ าร้อน  ชนิด 2 หัวกด จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น-น้ าร้อน ชนิด 2 หัว
กด 2 อุณหภูมิ แบบตั้งพ้ืน จ านวน  1  ตู้ๆ ละ 10,000  บาท   
ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้   
เครื่องท าน้ าเย็น-น้ าร้อน  ชนิด 2 หัวกด  2 อุณหภูมิ แบบตั้งพ้ืน
บรรจุถังด้านล่าง ระบบจะตัดการท างานอัตโนมัติ หลังจากน้ า
เดือด ด้วย Thermostat ระบบจะตัดการท างานอัตโนมัติ หลังจากน้ า
เย็น ด้วย Thermostat ที ่4-6 องศาเซลเซียส  ความจุขนาดถังน้ า
เย็น 3.6 ลิตร ( 2 ลิตร / ชั่วโมง ) และ น้ า
ร้อน 1.16 ลิตร  ( 4 ลิตร / ชั่วโมง )   
-Stainless Steel ,Food Grade 304 ส าหรับหม้อน้ าร้อน  
-หัวจ่ายน้ าร้อนมีระบบ Safety ป้องกันการกดน้ าร้อน แบบไม่ตั้งใจ  
-สารท าความเย็นของคอมเพรสเซอร์เป็น R134a ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
-มีสวิทช์ควบคุมการท างานของระบบน้ าร้อน น้ าเย็น และมีแสงไฟ
แสดงสถานะการท างาน  
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-อัตราการไหลของน้ าที่ 1.2 ลิตร/นาที ของทั้งสองหัวจ่าย และ มีถาด
รองแก้วพร้อมรองน้ าทิ้ง  
-ที่จุดจ่ายน้ ามีหลอดไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างในเวลามืด(เปิด-ปิดการ
ท างานได้ )  
-รูปแบบการเติมน้ าโดยตั้งขวดถังด้านล่างของเครื่อง และ แถม
ขวด PET ขนาด 18.9 ลิตร  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท 
0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง  รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก  ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน  2 เครื่องๆ ละ  ราคา  22,000   บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน                                                     
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ                                                          
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory  รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน่้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสงู               
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- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB                                                                     
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย                                           
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว. 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง                                                              
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi- Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีพ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563) 
โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้               
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ       

    ชุดกล้อง cctv จ านวน 25,150 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อชุดกล้องcctv ขนาดกล้อง 6 ตัว จ านวน 1  ชุดๆ ละ  
25,150 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.เครื่องบันทึก   จ านวน  1 เครื่อง  เทคโนโลยีภาพสามารถรองรับ
กล้องได้ถึง 5 ระบบ , มีพอร์ต UHB 2  พอร์ต , HDMI-1 มีพอร์ต 
VGA 1 พอร์ต , มีพอร์ตแลนด์ 1 พอร์ต , มีพอร์ตเสียงเข้า 1 พอร์ต มี
พอร์ตเสียงออก 1 พอร์ต  รองรับสัญญาณภาพ  6 พอร์ต , รองรับ
ฮาร์ดดิส  10 TB ได้ 1 ลูก ,รองรับความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5 
ล้านพิกเซล , มีแอพพลิเคชั่นไว้ดูผ่านมือถือได้  
2.กล้อง CCTV จ านวน  6  ตัว  ขนาดเลนไม่น้อยกว่า 2.8  มิล , 
แสดงผลวีดีโอเฟรมเรได้สูงถึง  30 ต่อนาที ระยะอินฟาเรท 30  เมตร  
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มีไมโครโฟนบันทึกเสียง  สามารถกันน้ าและฝุ่นละอองได้  สามารถรับ
ความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5  ล้านพิกเซล                                  .      
3.ฮาร์ตดิส  จ านวน  1  เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า  2 TB  
4.บาลัน   จ านวน  6   ตัว  
5.กล่องกันน้ า   จ านวน  6  กล่อง  
6. สายน าสัญญาณ   จ านวน  150  เมตร  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดั ง นี้  โ ด ยถื อปฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เบี ยบและหนั ง สื อ สั่ ง ก า ร ดั ง นี้   
1) หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมากที่  มท 
0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง  รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก   ที่  มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ

จ านวน 30,000 บาท 

      

  
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูม ิให้เทศบาล
ต าบลเทพสถิต  โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2563                                
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม  2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) หน้า 330ล าดับ
ที ่1 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,604,900 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,322,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,322,400 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,268,880 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลั ง
นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นต้นจ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี(ปีงบประมาณ 2563-
2565)  ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลั งสามปี (ปีงบประมาณ  2563-
2565) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 961,520 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองคลังเช่น   ผช.
จนท.การเงินและบัญชี ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ พนักงานจดมาตรวัดน้ า พนักงานผลิตน้ าประปา พนักงานจ้าง
ทั่วไป เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2563-2565) ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง
จ านวนอัตราตามทีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี                                                                                                          
(ปีงบประมาณ 2563-2565) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 215,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้ าง  ที่ปฏิบัติ งานนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการดังนี้           
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท  
0808.2/ว 2409 ลงวันที่วัน 17 พฤศจิกายน  2559   
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น น อ ก เ ว ล า ร า ช ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้อ านวยการกองคลัง
และพนักงานส่วนต าบลในสังกัดกองคลัง อบต. ตามระเบียบและหนัง
สื่อสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร   

      

   ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 65,000 บาท 

      

  
เ พ่ื อจ่ าย เป็ นรายจ่ าย เ พ่ือ ให้ ได้ มาซึ่ งบริ การ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่ อสารและโทรคมนาคม)ค่าจ้ าง เหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจน
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
ส านักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่าย
เอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ                                              .  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.2/ว4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่  
15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ  และ
สาธารณูปโภค                       

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
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ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีเ่ดินทางไปประชุมประ
อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ  ในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น
รถยนต์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  อาคาร ส านักงาน
เครื่องขยายเสียง เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องสูบน้ า โทรทัศน์  กล้อง
ถ่ายรูป วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องโดยให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้                                                 .                                         
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.2/ ว 254 ลงวันที่15
มกราคม2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและ
ค่าสาธารรูปโภค 

      

   วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้ งานได้ตามปกติ  รายจ่ ายที่ ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่น
กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัดยางลบ คลิป เป๊ก  
เทป พีวีซี แบบใส น้ าดื่มบริการประชาชน ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท  
0808.2/ว1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด  ที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่มท0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร   ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 

      

  งบลงทุน รวม 67,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 67,500 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  มือจับชนิดบิด 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 2 บานเปิดมือจับชนิดบิด(มอก.)     
       จ านวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้                                                   
      1) มีมือจับชนิดบิด                                           .                  
      2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น 

จ านวน 11,000 บาท 
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3) คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม  (มอก. )   
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์   ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าเดือน ธันวาคม 2562) โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังนี้                                               .                                                        
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว  1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่ อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น                                         .   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น                                                  .   
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด  ที่มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน  1 เครื่องๆ ละ  ราคา  22,000   บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน                                                     
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ  
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB                                                                     
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย                                            
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน่้อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง                                                              
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.2563 ณวันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้               
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  ชนิด Network  แบบที่ 2 จ านวน 27,000 บาท 

      

  
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/
นาที) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  ราคา 27,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หนา้ต่อ
นาท ี(ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE 802.11b, g,n)ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี
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พ.ศ.2563 ณวันที่ 12 พฤษภาคม2563)โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การดังนี้               
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ   

    เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 7,500 บาท 

      

  
เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด800VA จ านวน 3เครื่องๆละ 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 ณวันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้               
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 300,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิ ม พ์ เ อ ก ส า ร แ ล ะ สิ่ ง พิ ม พ์ ค่ า ห นั ง สื อ ส า ห รั บ ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่ จ า เป็น ในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท า โครงการ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมายและหนังสื่อสั่งการดังนี้                              .       
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่334 ล าดับที่ 3 

      

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ จ านวน 70,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์เป็นต้น  โดยถือ
ปฏิบัติดังนี้ 
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                           .  
3.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่มท
0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 335 ล าดับที่ 1 
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  งบลงทุน รวม 200,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 200,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้    
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
2. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ่เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะเป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
3. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง้  เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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แผนงานการศึกษา 
 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,307,280 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,034,080 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,034,080 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 612,080 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาเป็น
ต้ น จ า น ว น อั ต ร า ต า ม ที่ ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น อั ต ร า ก า ลั ง ส า ม ปี
(ปีงบประมาณ 2563-2565)ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวน
อัตราตามทีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี(ปีงบประมาณ 2563-
2565)ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 332,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา
เช่น ผดด.พนักงานจ้างทั่วไป เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2563-2565) ค านวณตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกอง
การศึกษา  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลั งสามปี
(ปีงบประมาณ 2563-2565) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

      

  งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่มท0808.2/
ว 2409 ลงวันที่17 พฤศจิกายน  2559  เรื่อง ระเบียบ                     
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของผู้อ านวยการกอง
การศึกษาและพนักงานส่วนต าบลในสังกัดกองการศึกษาอบต.ตาม
ระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3)พ.ศ.2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร    

   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 70,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ าย เป็นรายจ่ าย เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งบ ริ การ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม)  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่นค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาดส านักงาน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มค่าเช่าบริการเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์  ค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียนต่างๆค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสังการดังนี้                                                            .                                                              
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 40044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                               
2)  หนั ง สื อกระทรว งมหาด ไทย  ที่  มท  0808.2/ว  254  ลง
วันที่ 15 มกราคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ าย
ประกอบ.การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ  และสาธารณูปโภค                       

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ        .
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา   พนักงาน อบต.
พนักงานจ้างอบต.ที่เดินทางไปประชุมอบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้ 
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1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น
รถยนต์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  อาคารส านักงาน                  
เครื่องขยายเสียง เครื่องรับส่งวิทยุเครื่องสูบน้ าโทรทัศน์  กล้อง
ถ่ายรูป วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนั ง สื อกระทรว งมหาด ไทย  ที่  มท  0808.2/ ว  254  ลง
วันที่ 15  มกราคม 2563  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะคา่ใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารรูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่นกระดาษดินสอ
ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊กเทป พีวีซี แบบใสน้ าดื่มบริการ
ประชาชน ฯลฯ 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท0808.2/
ว  1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม   2556 เรื่ อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ   

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการ
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ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้ งานได้ตามปกติ  รายจ่ ายที่ ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่น
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                                                                 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่มท0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น                                           .                                                            
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่มท0808.2/
ว 1134ลงวันที่9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                            .                                                                              
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้ งานได้ตามปกติ  รายจ่ ายที่ ต้ องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่น น้ ามัน
ทาไม้  ทินเนอร์ สี แปรงทาสีปูนซีเมนต์ ปูนขาวทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก ตะปูฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดั ง นี้                                          .                     
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่มท0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                             .                                                                          
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                          .  
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ดที่  มท
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0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัยค่าติดตั้งเป็นต้นเช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์,พู่กันและสี, ฟิล์ม,เมมโมรี่การ์ด,รูปสีหรือขาวด าที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
อ งค์ ก รปก คร อ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น                                  .  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ดที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                                .   

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิลฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้                                                            .                                            
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว  1657  ลงวันที่16 กรกฎาคม  2556 เรื่ อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
อ งค์ ก รปก คร อ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น                                         .                              
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                        .  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ   

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรค่าเช่ าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

      

  งบลงทุน รวม 33,200 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 33,200 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เก้าอ้ีพนักพิง จ านวน 4,900 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขาเหล็กชุป
โครเมี่ยมกันสนิม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 700X ลึกไม่น้อยกว่า580X
สูงไม่น้อยกว่า 1,200 ซม.จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 4,900 บาท ลักษณะ
หุ้มด้วยหนังเทียม ,ปรับระดับความสูง -ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ งการดังนี้    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น                                            . 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น .                                                .   
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด  ที่มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
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    โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 โต๊ะๆ ละ 2,500
บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นโต๊ะส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์มี
ชั้นวางคีย์บอร์ดที่ประกอบส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน โครงสร้างโต๊ะเป็น
ไม้ หรือวัสดุอ่ืนที่มีความคงทนแข็งแรง พ้ืนโต๊ะเคลือบผิวด้านบน
ส าหรับกันน้ าด้วยเมลามีน หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า มีขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า75 ซม xยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.สูงไม่น้อยกว่า x 75 ซม.
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์)   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว  1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่ อง  รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                        .   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                           . 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ   

      

    โต๊ะท างาน จ านวน 5,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมกระจก  จ านวน1 ตัวๆละ
5,500 บาท  ขนาดกว้ าง ไม่น้ อยกว่ า  1,229  ซม.  ลึกไม่น้ อย
กว่า 669 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 750 ซม.(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ   
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

      

  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB 
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)โดยถืิอปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                         .  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                 .  
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3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                  

    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้     
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก  ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                      .  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,815,650 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,905,480 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,905,480 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 903,480 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีของครู ผดด. จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ค านวณตั้งจ่ายไว้
12  เดือน  และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท0809.4/ว2070 ลงวันที่14 กรกฎาคม2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ   ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี(ปีงบประมาณ2564-2566)ค านวณตั้งจ่ายไว้
12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือดังนี้ 
1.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่มท  0809.4/ว
2070 ลงวันที่14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564            .
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 864,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดแผนงานการศึกษา
จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ
2564-2566) ค านวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน และถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070ลง
วันที่14 กรกฎาคม  2563 เ รื่ อง  ซักซ้อมแนวทางการจั ดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 96,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้าง  สังกัดแผนงาน
การศึกษา จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดังนี้                                                     . 
1.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0809.4/ว
2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          .
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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งบด าเนินงาน รวม 3,932,820 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็กตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้                                   .      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่  28 มิถุนายน  2559  เรื่ อง  ประเภทและอัตราเงินบ ารุ ง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน     
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0809.3/ว1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร    
5.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0809.4/ว
2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,032,300 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,032,300 บาท 

      

  
(1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ือเป็นค่า ใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม โครงการอาหารกลางวันเด็ก
เล็ก โดยสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านไร่จ านวน 5 แห่ง จ านวนเงิน  141 คน  
เป็นเงิน  690,900 บาทดังนี้  
1.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่  
จ านวน 32 คนX20บาทX245วันเป็นเงิน 156,800บาท       
1.2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ  
จ านวน 18 คนX20บาทX245 วันเป็นเงิน 88,200  บาท  
1.3.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์                               
จ านวน 10 คนX 20 บาท X 245 วัน   เป็นเงิน 49,000 บาท 
1.4.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง    
จ านวน 40 คนX20 บาทX245 วันเป็น เป็นเงิน 196,000 บาท 
1.5.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่   
จ านวน 39 คน X20 บาทX 245 วัน เป็นเงิน 191,100 บาท   
ค าชี้แจงเพิ่มเติม รายการที่(1) ถึง(5)สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกัน
ได้เนื่องจากจ านวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีเนื่องจาก
การรับเข้าเรียนใหม่การลาออกการจบการศึกษาฯลฯ ให้เบิกจ่าย
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ค่าอาหาร กลางวันตามจ านวนเด็กจริง หากมีการโอนเพ่ิมหรือโอนลด  
ไม่จ าต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   
(2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี)ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ในอัตราคนละ1,700บาท/ปีจ านวน
141 คน เป็นเงิน  239,700 บาท  ดังนี้    
2.1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่  จ านวน 34 คนX 1,700บาทเป็น
เงิน 57,800 บาท   
2.2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ จ านวน 18 คน
X 1,700 วัน  เป็นเงิน  30,600 บาท    
2.3.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ จ านวน 10 คน
X1,700  เป็นเงิน  17,000  บาท 
2.4.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง  จ านวน 40 คน  
X1,700 เป็นเงิน 68,000 บาท   
2.5.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่  จ านวน  39 คน
X1,700 เป็นเงิน  66,300บาท                  
(3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จ านวน 90 คนๆละ1,130บาทเป็น
เงิน 101,700 บาท แยกออกดังนี้ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่  มีจ านวนเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)  
จ านวน  28 คนๆละ 1,130 บาท   เป็นเงิน   31,640  บาท     
1.1  ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี  
เป็นเงิน5,600 บาท           

      

  
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
เป็นเงิน 5,600  บาท               
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
เป็นเงิน 8,400  บาท                                      
1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430บาท/ปี  
เป็นเงิน12,040  บาท                                         
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ  มีจ านวนเด็กปฐมวัย  
(3-5 ปี) จ านวน 10 คนๆละ 1,130 บาทเป็นเงิน 11,300 บาท  
2.1  ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี   
เป็นเงิน  2,000 บาท 
2.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200  บาท/ปี  
เป็นเงิน 2,000  บาท   
2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี   
เป็นเงิน 3,000 บาท 
2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430บาท/ป ี4,300 บาท   
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3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์  มีจ านวนเด็กปฐมวัย (3-
5 ปี)  จ านวน 5 คนๆ ละ 1,130 บาท เป็นเงิน 5,650 บาท 
3.1  ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็น
เงิน  1,000  บาท                 
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ  200  บาท/ปี เป็น
เงิน 1,000 บาท                                                           
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ  300 บาท/ปี เป็น
เงิน 1,500   บาท                                                          
3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปีเป็น
เงิน 2,150  บาท                                       
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่  มีจ านวนเด็กปฐมวัย (3-5 ปี
จ านวน  20 คนๆละ 1,130 บาท  เป็นเงิน 22,600  บาท  
2.1  ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี    
เป็นเงิน 4,000 บาท                                                        
2.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200  บาท/ปี  
เป็นเงิน 4,000  บาท   
2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี   
เป็นเงิน 6,000 บาท 
2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430บาท/ปี  
เป็นเงิน8,600 บาท   
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง มีจ านวนเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)
จ านวน 27 คนๆละ 1,130  บาท เป็นเงิน 30,510 บาท 
5.1  ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  
เป็นเงิน 5,400 บาท 
5.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ  200  บาท/ปี  
เป็นเงิน   5,400 บาท 
5.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน   อัตราคนละ  300  บาท/ปี  
เป็นเงิน  8,100 บาท 
5.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430  บาท/ปี   
เป็นเงิน 11,610  บาท 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)     
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)หน้าที่356ล าดับ
ที ่60 
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   ค่าวัสด ุ รวม 2,845,520 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว   ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.บ้านไร่  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง  หมดไปหรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่า
ขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง
มุ้ ง ผ้ า ปู ที่ น อนป ล อก หม อน  ผ้ า ห่ ม ผ้ า ปู โ ต๊ ะ  ถ้ ว ย ช ามช้ อ น 
ส้อมแก้วน้ าจานรองน้ าจืดที่ซื้อจากเอกชนถาด ฯลฯโดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                                                .                                              
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น                                  .    
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น                                             .   
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ   

      

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,795,520 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน (สพฐ)  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไร่  จ านวน  5  แห่ง รายละเอียด  ดังนี้  
1). โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา  จ านวน 296 คนx8 บาท x260 วัน  
เป็นเงิน 615, 680 บาท  
2). โรงเรียนบ้านโนนส าราญ  จ านวน 82 คนx8 บาทx260 วัน 
เป็นเงิน 170,560 บาท 
3). โรงเรียนโคกกระเบื้องไห  จ านวน 80 คนx8 บาทx260 วัน  
เป็นเงิน 166,400 บาท 
4). โรงเรียนบ้านวังอ้ายโพธิ์สว่างศิลป์  จ านวน 47 คนx8 บาท
x260 วัน เป็นเงิน 97760 บาท 
5). โรงเรียนบ้านวังตาเทพ  จ านวน 108  คนx8 บาท  x260 วัน 
เป็นเงิน 224,640 บาท 
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6). โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง  จ านวน 154  คนx8 บาทx260 วัน  
เป็นเงิน 320320 บาท 
7). โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  จ านวน  47 คนx8 บาทx260  วัน 
เป็นเงิน 97,760  บาท                                               
8). โรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนา  จ านวน 175 คนx8 บาทx260   
วันเป็นเงิน 364000 บาท 
9). โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  จ านวน 103 คนx8 บาทx260  วัน 
เป็นเงิน 214240 บาท 
10). โรงเรียนบ้านเทพพนาฯ จ านวน 55  คนx8 บาทx260 วัน  
เป็นเงิน 114400 บาท 
11). โรงเรียน ออป.20(สวนป่าเทพสถิต) จ านวน 56 คนx8 บาท
x260 วัน   เป็นเงิน  116480 บาท  
โดยให้ถือปฏิบัติตามตามหนังสือ ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่  จ านวน 34 คนx8 บาทx260 วัน  
เป็นเงิน 70,720 บาท 
2). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ จ านวน 18 คนx8 บาท
x260 วัน เป็นเงิน 37,440  บาท 
3). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ จ านวน 10  คนx8 บาท
x260 วัน เป็นเงิน 20,800 บาท 
4). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง จ านวน 40 คนx8 บาท
x260 วัน เป็นเงิน 83,200 บาท 
5). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่  จ านวน  39 คนx8 บาท
x260วัน  เป็นเงิน 81,120 บาท                                      
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                                        
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0816.2/ว 
4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)     
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 339  
ล าดับที่ 9 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือ  เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาทรายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็น
ต้น เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้                                                                        . 
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                           .                              
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น                                            .   
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ดที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ จ านวน
5 ศูนย์ และที่อ่ืนๆที่เป็นอ านาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบของ
อบต.บ้านไร่ ให้รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย   
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ งการกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
0808.2/ว254 ลงวันที่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และ
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อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค    

  งบลงทุน รวม 165,350 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 165,350 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เก้าอ้ีพนักพิง จ านวน 14,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขาเหล็กชุป
โครเมี่ยมกันสนิม  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  58 X ลึกไม่น้อยกว่า59X
สูงไม่น้อยกว่า 92-114ซม.จ านวน 5ตัวๆละ  2,900 บาทลักษณะ
หุ้มด้วยหนังเทียม,ปรับระดับความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก(จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้              . 
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  .   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น                                                                  .                                                                         
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ดที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

    โต๊ะท างาน จ านวน 16,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมกระจก จ านวน 3 ตัวๆ ละ  
5,500 บาท  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1,229  ซม.ลึกไม่น้อยกว่า  
669 ซม. สูงไม่น้อยกว่า750 ซม.(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์   ส าหรับส านักงาน จ านวน 34,000 บาท 

      

  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงานจ านวน 2 เครื่องๆละ
ราคา 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ วันที่12 พฤษภาคม 2563) 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้               
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 4,300 บาท 

      

  
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)
ราคา 4,300 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(InkTank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2563 ณวันที ่12 พฤษภาคม 2 563)  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้               
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

    

เครื่องเลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า  ชนิด Network แบบที่ 1 
       เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED  ขาวด า  ชนิดNetwork                   
       แบบที ่1 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  ราคา 8,900 บาท 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
       - มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า       
        ต่อนาที (ppm) 
      - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
      - มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

จ านวน 17,800 บาท 
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      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่   
      น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)     
      แบบ 10/100 Base-Tหรอืดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ   
      สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE 802.11b, g, n)ได ้

      

  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2563  ณ  วันที่  12  พฤษภาคม 2563)             
โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้               
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่มท0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

    จอแสดงภาพ จ านวน 2,800 บาท 

      

  
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ
ราคา 2,800 บาท   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปีพ.ศ.2563 ณ วันที่12 พฤษภาคม 2563) โดยถืิอปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้               
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่ 9 มิถุนายน 2558 เร่ืองการปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

    ชุดกล้อง cctv จ านวน 75,450 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกล้อง cctv จ านวน 3 ชุดๆ ละ25,150บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
1.เครื่องบันทึก   จ านวน  1 เครื่อง  เทคโนโลยีภาพสามารถรองรับ
กล้องได้ถึง 5 ระบบ , มีพอร์ต UHB 2  พอร์ต , HDMI-1 มีพอร์ต 
VGA 1 พอร์ต , มีพอร์ตแลนด์ 1 พอร์ต , มีพอร์ตเสียงเข้า 1 พอร์ต มี
พอร์ตเสียงออก 1 พอร์ต  รองรับสัญญาณภาพ  6 พอร์ต , รองรับ
ฮาร์ดดิส  10 TB ได้ 1 ลูก ,รองรับความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5 
ล้านพิกเซล , มีแอพพลิเคชั่นไว้ดูผ่านมือถือได้  
2.กล้อง CCTV จ านวน  6  ตัว  ขนาดเลนไม่น้อยกว่า 2.8  มิล , 
แสดงผลวีดีโอเฟรมเรได้สูงถึง  30  ต่อนาที  ระยะอินฟาเรท  30  
เมตร  มีไมโครโฟนบันทึกเสียง  สามารถกันน้ าและฝุ่นละอองได้  
ส ามารถรั บความละ เ อียดภาพกล้ อง ได้ ถึ ง  5   ล้ าน พิก เซล      
3.ฮาร์ตดิส  จ านวน  1  เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า  2 TB  
4.บาลัน   จ านวน  6   ตัว  
5.กล่องกันน้ า   จ านวน  6  กล่อง  
6. สายน าสัญญาณ   จ านวน  150  เมตร  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดั ง นี้  โ ด ยถื อปฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เบี ยบและหนั ง สื อ สั่ ง ก า ร ดั ง นี้   
1) หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมากที่  มท 
0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง  รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก   ที่  มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย)์   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
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   เงินอุดหนุน รวม 4,812,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวันในสังกัด สพฐ.) จ านวน 4,812,000 บาท 

      

  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวันในสังกัด สพฐ.) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน  
เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัด(สพฐ.)
จ านวน 11 โรงเรียน จ านวน 1,194 คนX20 บาทX200 วัน 
เป็นเงิน 4,776,000 บาท  รายละเอียด ดังนี้          . 
(1) โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จ านวน 296 คน 
x20 บาท x200 วันเป็นเงิน 1,184,000   บาท                   
(2) โรงเรียนบ้านโนนส าราญ จ านวน 82 คน 
x20 บาท x200วัน เป็นเงิน 328,000 บาท  
(3) โรงเรียนโคกกระเบื้องไห  จ านวน  80    คน 
x20 บาท  x200 วัน  เป็นเงิน 320,000 บาท 
(4) โรงเรียนบ้านวังอ้ายโพธิ์สว่างศิลป์   จ านวน 47 คน 
x20 บาท x200 วัน  วัน เป็นเงิน 188,000 บาท 
(5) โรงเรียนบ้านวังตาเทพ   จ านวน 108  คน 
x20 บาทx200 วัน เป็นเงิน 432,000 บาท  
(6) โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง   จ านวน 154 คน 
x20 บาทx200 วัน เป็นเงิน  616,000  บาท  
(7) โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  จ านวน 47 คน 
x20 บาทx200 วัน  เป็นเงิน 188,000 บาท  
(8) โรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนา  จ านวน 175 คน 
x20 บาทx200 วัน เป็นเงิน 700,000 บาท  
(9) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  จ านวน 103 คน 
x20 บาท x200 วันเป็นเงิน  412,000 บาท  
(10) โรงเรียนบ้านเทพพนาฯ จ านวน  55  คน 
x20 บาทx 200 วัน เป็นเงิน  220,000 บาท  
(11) โรงเรียน ออป.20(สวนป่าเทพสถิต) จ านวน  56 คน 
x20 บาทx200 วัน  เป็นเงิน  224,000  บาท 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2563 
2).หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110ลง
วันที่14กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล) 

      

      
  

-ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า352ล าดับที4่6       
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แผนงานสาธารณสุข 
 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,162,840 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,340,680 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,340,680 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 338,680 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  
เป็นต้นจ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566)ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี(ปีงบประมาณ 2564-
2566)ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 880,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขเช่น
พนักงานจ้างทั่วไป เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี(ปีงบประมาณ2564-2566)ค านวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกอง
สาธารณสุข จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566) ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

  งบด าเนินงาน รวม 783,960 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 173,960 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 173,960 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.ตามกฎหมาย , ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
จ านวน 2 คนๆ  ละ 5,000 บาท/เดือนจ านวน  12 เดือนและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง,เงินรางวัล,เงินท าขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราวฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0819.2/ว 6290ลงวันที่
18 ตุลาคม  2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0819.2/ว0803 ลงวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2563  
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   ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ าย เป็นรายจ่ าย เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริ การ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม)  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจน
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
ส านักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่าย
เอกสาร  ค่ า เช่ าบริ การ เครื่ องปริ้ น เตอร์  ค่ าธรรมเนี ยมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯโดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้                                                     . 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 เรื่อง
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       .          
2). หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 
15 มกร าคม  2563  เ รื่ อ งหลั ก เ กณฑ์ แ ล ะ อั ต ร าค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้
สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค   

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพั่ก
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที ่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.ที่
เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการตาม
ระเบียบดังนี้                            .      
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ในความ
รับผิดชอบของอบต.บ้านไร่ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
รถยนต์ เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องปรับอากาศอาคารส านักงานเครื่อง
ขยาย เสี ย ง เ ครื่ อ ง รั บส่ ง วิ ทยุ  เ ค รื่ อ งสู บน้ า โ ทรทั ศน์  กล้ อ ง
ถ่ายรูป วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดย
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                                     . 
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1) หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว254ลงวันที่ 
15  มกราคม  2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ
และสาธารณูปโภค   

   ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ  เวลา
อันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่นกระดาษดินสอ
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปพีวีซี  แบบใส น้ าดื่มบริการ
ประชาชนฯลฯ                                                .                                      
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ งการดังนี้             
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                      .   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                           .  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ ง  เป็นต้น
เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน
ถาด ถังขยะฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                                                    
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1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                        .   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น                                                   .   
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด  ที่มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือ เปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามัน
เบรก  หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ                                   . 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                           . 
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                            .  
2) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก   ที่  มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                                                                    . 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือน้ ามันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการ

      



 

  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   107 

 

สนับสนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอ่ืน ฯลฯ ดังนี้                        . 
1. รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน  บพ 2684 อัตราค่าใช้จ่าย
วัสดุเชื้อเพลิง  ปีละไม่เกิน 46,200 บาท                            . 
2. รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บพ 2685  อัตราค่าใช้จ่าย
วัสดุเชื้อเพลิง  ปีละไม่เกิน  46,200   บาท                               .   
3. รถบรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน  83-8099 ชัยภูมิ  อัตรา
ค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิง  ปีละไม่เกิน  46,200  บาท                   .   
3.น้ าเบนซิน ส าหรับเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ประมาณ
การเท่าที่จะจ่ายจริง   โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การดังนี้ดังนี้                                                  .                
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              . 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                          .  
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ดที่  มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                         .   
4). หนังสือสั่ งการกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผง
หมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
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1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่ สุ ด  ที่  มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                               .      

  งบลงทุน รวม 38,200 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 38,200 บาท 
   ครภุัณฑ์ส านักงาน       
    เก้าอ้ีท างาน จ านวน 4,900 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขาเหล็กชุป
โคร เมี่ ยมกันสนิม  ขนาดกว้ าง ไม่น้ อยกว่ า  700X ลึกไม่น้ อย
กว่ า  580 X สู ง ไ ม่ น้ อ ยกว่ า  1,200 ซม .  จ า น วน  1 ตั ว ๆล ะ
4,900 บาท ลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม ,ปรับระดับความสูง-ต่ าด้วย
ระบบไฮโดรลิก(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัดเนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ดั ง นี้                                                                      . 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่มท0808.2/
ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                            .   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                                 . 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

    เก้าอ้ีพนักพิง จ านวน 2,900 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขาเหล็กชุป
โครเมี่ยมกันสนิม  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  58 X ลึกไม่น้อยกว่า
59X สูงไม่น้อยกว่า92-114 ซม.จ านวน 1 ตัวๆ ละ 2,900 บาท
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ลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม,ปรับระดับความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ 
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)   โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่มท0808.2/
ว1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556  เรื่องรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                         .   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                                . 
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด  ที่มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

    ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด จ านวน 5,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ 2 บานเปิดมือจับชนิดบิด (มอก.) จ านวน
1 หลังๆละ  5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้             
1) มีมือจับชนิดบิด                                                                
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น                                         
3) คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ์ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562)  
โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                                 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
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    โต๊ะท างาน จ านวน 7,900 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานจ านวน 1 ตัวๆละ 7,900 บาทขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 1,534  ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 773 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า750 ซม.(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัดเนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ดังนี้                                                                     
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1GHz หรือดีกว่า
จ านวน 1หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
250 GB จ านวน  1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปีพ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)  
โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้               
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,358,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 920,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ าย เป็นรายจ่ าย เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริ การ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม)  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาท า
ความสะอาดส านักงานส านักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มค่า
เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์   ค่า
ธรรม เนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้                
1)  หนั ง สื อกระทรว งมหาด ไทย  ที่  มท0313.4/ว  1452 ลง
วันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       .                 
2)  ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่มท0808.2/ว 1555 ลงวันที่
22 มีนาคม 2560  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ.การ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและ
สาธารณูปโภค 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการคุมก าเนิดสุนัขและแมวต าบลบ้านไร่ จ านวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการคุมก าเนิดสุนัขและแมว
ต าบลบ้านไร่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่า
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท า
โครงการตามระเบียบกฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้                . 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557              . 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 58
ล าดับที่ 3 

      

    โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 150,000 บาท 

      

 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสัตว์ปลอดโรค    คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน และอุปกรณ์  ค่าค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการตามระเบียบกฎหมาย และหนังสื่อ
สั่งการ  ดังนี้                                                           .   
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                         .  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557                                . 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่มท0819.3/235  .
ลงวันที่ 25 มกราคม 2563  
4) หนังสือกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่ สุ ด  ที่มท
0819.3/ว807  ลงวันที่ 12  มีนาคม 2563                              .  
5) หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด  ที่  มท
0819.3/1393  ลงวันที่ 12  พฤษภาคม 2563                     . 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557          .  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า382  
ล าดับที่ 16 

   ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 600,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยเป็นรายจ่าย
เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง สิ่ ง ข อ ง ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ โ ด ย ส ภ า พ ไ ม่ ค ง ท น
ถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมด
ไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่นเจลแอลกอฮอล์ ,
น้ า ย า เคมี ส าห รั บฆ่ า เ ชื้ อ โ ค โ รนา 2019,น้ า ย า เค มี ก า จั ด ยุ ง
และ ทรายอะเบท ทรายกรอง,กรวด น้ ายาเคมีก าจัดแมลงวัน วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน
EMS(กู้ชีพ) เช่นแอลกอฮอล์เช่น ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ ถุงมือ ส าลี
และผ้าพันแผล ท่อออกซิเจน หน้ากากให้ออกซิเจน  เฝือกดาม
หลัง สะโพก คอ แขน ขา ชนิดอ่อนและชนิดแข็ง กล่องส าหรับใส่
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์   ดูดเสมหะ    เป็นต้น    รวมถึงรายจ่ายเ พ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของ
ที่ ใ ช้ ใ นการซ่ อมบ า รุ ง รั กษาทรั พย์ สิ น ให้ ส ามารถ ใช้ ง าน ได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้                                          .                  
1. ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  .    
2. ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                  
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3. ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท0808.2/ว  1248  ลงวั นที่  27  มิ ถุ น ายน
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     

  งบลงทุน รวม 118,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 118,000 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 118,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจ านวน 1 เครื่องๆ
ละ  59,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้  
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
2) ถังบรรจุน้ าย าไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
หมายเหตุ :ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การ
ฆ่าเชื้อโรคหรือ การป้องกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรคเช่น ยุง
แมลง  เป็นต้น (เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ตาม
บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562)  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท0808.2/ว1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น 
2). ที ่มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                               
3).ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่
473 ล าดับที่ 15 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท 
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 320,000 บาท 

      

  
เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธ ารณสุ ข เ พ่ื อจ่ า ย เป็ น เ งิ น อุดหนุน ให้ กั บคณะกรรมการ
หมู่ บ้ าน  ส าหรั บด า เนิ นงานตามโครงการพระราชด าริ ด้ าน
สาธารณสุข โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้                                            .   
1).ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที ่2)พ.ศ.2563  
2).หนังสือที่ มท0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2562เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น                                           .     
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า382 ล าดับ
ที ่18 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,511,220 บาท 
  งบบุคลากร รวม 961,620 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 961,620 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 734,280 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
สังคม  นักพัฒนาชุมชน  เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี  (ปีงบประมาณ  2564-2566)ค านวณตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ อ านวยการกองสวัสดิการสั งคม    ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลั งสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566)  ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 155,840 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม เช่น ผช.เจ้าพนักงานชุมชน พนักงานจ้างทั่วไปเป็นต้น จ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566) ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 29,500 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของส านักงาน
ปลั ดฯจ านวน อัตราตามที ปรากฏในแผน อัตราก าลั ง ส ามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566)ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

      

  งบด าเนินงาน รวม 538,600 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 38,600 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต.
ตามกฎหมาย,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ,เงินรางวัล
,เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  ฯลฯ 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
และในวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการดังนี ้                               . 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2409 ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                                               . 
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2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561    

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 17,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานส่วนต าบล
สังกัด กองสวัสดิการสังคม อบต.ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบดังนี้          
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548                                                              . 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2551    

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 9,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พนักงานส่วนต าบลในสังกัด
กองสวัสดิการสังคมอบต.ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541          .          
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน                                                            .            
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่
18  กุมภาพันธ์  2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ    เกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 

      

   ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ าย เป็นรายจ่ าย เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริ การ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม)  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาดส านักงานส านักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่า
บริการเครื่ องถ่ ายเอกสาร  ค่า เช่ าบริการเครื่ องปริ้น เตอร์ค่ า
ธรรม  เนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้1)  หนังสือ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท  0808.2/ว  40044   ล ง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                       .              
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2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท  0808.2/ว  254 ลงวันที่
15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ.
การ พิจารณางบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ในลั กษณะค่ าใช้
สอย วัสดุ  และสาธารณูปโภค                       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินสนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆที่จ าเป็น
ในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างอบต.ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไป
ติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี้                                         .                                                                   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 

      

    โครงการปันรัก  ปันน้ าใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและคนพิการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปันรัก ปันน้ าใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและ
คนพิการ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
2.) ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2552 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ผ.02หน้ า
375 ล าดับที่ 23 

      

    โครงการวันผู้สูงอายุ จ านวน 150,000 บาท 

      

  
เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า ใช้ จ่ าย ในโครงการวันผู้ สู งอายุ เ ช่น  ค่ าป้ าย
ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้                  
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ เข้ ารับการฝึกอบรมของเจ้ าหน้ าที่ ท้องถิ่ น  พ.ศ .  2557  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า369 ล าดับ
ที ่5 

      

   ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
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สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นเช่นกระดาษ ดินสอ
ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบคลิป เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส น้ าดื่ม
บริการประชาชน ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้                                                                      .  
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
อ งค์ ก รปก คร อ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น                                        .  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                      .   
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด  ที่มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ
มี อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ ง เป็นต้น
เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่มผ้าปูโต๊ะ
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า  จานรอง น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาดฯลฯ
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                           .             
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556  เรื่องรูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                    .                         
2) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก   ที่  มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                                                                       .                                                                             
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว
1248 ลงวันที่27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้ งานได้ตามปกติ  รายจ่ ายที่ ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทรายอิฐ
หรือซีเมนต์บล็อก ตะปู ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้                                                                          
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                       .  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น                                                            . 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุดที่  มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                                       

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมด ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่าย
ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนั ง สื อ สั่ ง ก า ร ดั ง นี้                                    . 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท0808.2/
ว 1657  ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556  เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                                 . 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

      

  งบลงทุน รวม 11,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 11,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด จ านวน 11,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 2  บานเปิดมือจับชนิดบิด(มอก.)
จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้                                                                       
1) มีมือจับชนิดบิด                       
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น        
3) คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ์  ประจ าเดือน ธันวาคม 2562) โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที ่มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
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 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 600,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 600,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ต าบลบ้านไร่ จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากไร้ภายใน
ต าบลบ้านไร่  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ตามระเบียบช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่1)พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉ.1หน้า 56  
ล าดับที่ 2 

      

    โครงการฝึกอบรมการดูแลและขยายพันธุ์พืช จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการดูแลและขยายพันธุ์พืช
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จ าเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ เข้ ารับการฝึ กอบรมของ เจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น  พ.ศ .  2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉ.1หน้า 56  
ล าดับที่ 1 

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็น  
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                .  
1.)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557            .  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 368  
ล าดับที่ 3 

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต าบลบ้านไร่ จ านวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
และส่งเสริมบทบาทสตรีต าบลบ้านไร่  เช่น  ค่าป้าย              .
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นโดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้                                      . 
1.)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557                 . 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 375  
ล าดับที่ 24 

      

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลบ้านไร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านไร่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
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อ่ืนๆที่จ าเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้                                                           
1.)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การ เข้ า รั บการฝึ กอบรมของ เจ้ าหน้ าที่ ท้ อ งถิ่ น  พ.ศ .2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 374  
ล าดับที่ 21 

    โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในต าบลบ้านไร่ จ านวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในต าบล
บ้านไร่ เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่จ าเป็นโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ งการดั งนี้
1.)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557             . 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 374  
ล าดับที่ 20 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,766,820 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,094,820 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,094,820 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 975,020 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่างเป็นต้น
จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี               .
(ปีงบประมาณ 2564-2566)ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองช่าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวนอัตรา
ตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 940,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เช่น ผช.นายช่างโยธา  พนักงานขับรถขุดตัก
พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นต้น  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี  (ปีงบประมาณ  2564-2566)ค านวณตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 137,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
จ า น ว น อั ต ร า ต า ม ที่ ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น อั ต ร า ก า ลั ง ส า ม ปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566)ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,450,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต.
ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง,เงินรางวัล
,เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้ าง  ที่ปฏิบัติ งานนอกเวลา
ราชการ  และในวั นหยุดราชการ   ตามหนั งสื่ อสั่ ง การ   ดั งนี ้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2409 ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                                               .                         
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2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของผู้อ านวยการกอง
ช่าง และพนักงานส่วนต าบลในสังกัดกองช่าง อบต. ตามระเบียบและ
หนังสื่อสั่งการดังนี้                            .                                   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541                      .  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
3) หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค.0422.3/ว257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ทีมท0809.3/ ว1013ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 

      

   ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ ายเป็นรายจ่ ายเ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริ การ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคเพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (ยกเว้น
บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจน
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
ส านักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่าย
เอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/
ว  40044 ลงวันที่10 กรกฎาคม  2563 เรื่ อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                  .                                                  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว 254 ลงวันที่
15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ.
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ
และสาธารณูปโภค                       
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน 
อบต. ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง อบต.  ที่เดินทางไปประชุม   อบรม  
สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง  ๆ ในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น
รถยนต์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ อาคารส านักงาน
เครื่องขยายเสียง เครื่องรับส่งวิทยุเครื่องสูบน้ าโทรทัศน์    กล้อง
ถ่ายรูป  วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง       .
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/
ว 254 ลงวันที่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารรูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,090,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือถาวรตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ ง  เป็นต้น
เช่น กระดาษ ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊กเทปพีวีซี
แบบใส น้ าดื่มบริการประชาชน ฯลฯโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนั ง สื อ สั่ ง ก า ร ดั ง นี้                                                  .     
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                           .   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  .                  
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3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้รวมถึงการซ่อมบ ารุงรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลบ้านไร่ ทั้ง 16 หมู่บ้าน เช่น ฟิวส์ เทป
พันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดโซ
ล่าเซลแผงโซล่าเซลฯลฯ และรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ เป็นต้น                      .  
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                   .     
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่องรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                     .   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                               .  
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด  ที่มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  น้ ามันทาไม้  ทินเนอร์สี  แปรง
ทาสี  ปูนซี เมนต์   ปูนผสมเสร็จ  ปูนขาว  ทราย  อิฐหรือซี เมนต์
บล็อก ตะปู ท่อพีวีซี ท่อคสล.ท่อต่าง ๆ รางระบายน้ าฯลฯ  และ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
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สั่งการดังนี้                                                                    .       
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  .   
2) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก   ที่  มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                                                             .  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่ งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามัน
เบรก  หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                                         .     
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่ มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    .   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                              .  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่นน้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือน้ ามันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการ
สนับสนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอ่ืนฯลฯเป็นต้นตามรายละเอียด
ดังนี้                                                               .               
1. รถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน บฉ 1032  
ชย. อัตราค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิง  ปีละไม่เกิน 41,900  บาท    
2. รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 9828  ชัยภูมิ อัตรา
ค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงเท่าที่จ่ายจริง                            .             
3. รถกระเช้า   หมายเลขทะเบียน 83-7491 ชัยภูมิ                 .    
4.น้ า เบนซิน  เครื่ องตัดหญ้ าประมาณการ เท่ าที่ จะจ่ ายจริ ง   
โดยให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบและหนั งสื อสั่ งการดั งนี้           
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                          .   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                            . 
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ดที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                         .  
4). หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว254 ลง
วันที่ 15  มกราคม  2563  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค   
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้                                                                             . 
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556  เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                        . 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                                                  .   
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

  งบลงทุน รวม 222,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 222,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผลจ านวน 1 
เครื่องๆละ  ราคา 22,000 บาทคุณลักษณะพ้ืนฐาน                  .                                                                
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
จ านวน 1  หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก(Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 10แกนหรือ 2. ใน
กรณี ที่ มี ห น่ ว ยคว ามจ า แบบ  Cache Memory ร วม ใน ร ะดั บ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
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นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง               
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
ก ว่ า  8 GB                                                                     
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่ า  1 TB หรื อ  ชนิ ด  Solid StateDrive ขนาดความจุ ไ ม่ น้ อ ย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย                .                             
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว           .                                 . 
- มี ช่ อ ง เชื่ อมต่ อ  (Interface)แบบ  USB 2.0 หรื อดี กว่ า ไม่ น้ อย
กว่า 3 ช่อง                           .                                            
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ( Network Interface)แ บ บ
10/100/1000Base-Tหรือดีกว่ า  จ านวนไม่น้ อยกว่ า  1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi(IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
โดยถืิอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                                 .        
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556  เรื่องรูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                 . 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                        .  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                 .   

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
2. รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น  เครื่องบิน  เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง                            .  
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3. รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 200,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 200,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
    ชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อชุิดโคมไฟพลั งงานแสงอาทิตย์ จ านว น
100 หลอด ๆ ละ 2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ชุดโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์   ก าลังวัตต์ไม่น้อยกว่า  200  วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                 . 
1) หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว1657  ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556  เรื่องรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ข อ งอ งค์ ก ร ปก ค ร อ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น                                  . 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น                                             .   
3)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ดที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                      .   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่459 
ล าดับที่ 12 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการตามนโยบายของรัฐ จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามนโยบายของรัฐ  เช่น  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้                                                                     .   
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557                    .                 
2).หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0313.4/ว1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                .                               
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313.4/ว 3722ลงวันที่
10 สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         . 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า  331 
ล าดับที่ 5         

      

    โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติต าบลบ้านไร่ จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ถือปฏิบัติการตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557                 . 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 0229/ว 7367     
ลงวันที่4 ธันวาคม 2562                                                        . 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26  
ธันวาคม 2562                                                                          . 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท0808.2/
ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256)ฉ.1  หน้า 52 
ล าดับที่ 2  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 690,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 690,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 490,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลบ้านไร่  "กีฬา
เยาวชนแม่บ้านต้านยาเสพติด "เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์           .
ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่าย  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือดังนี้ดังนี้                                   .  
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                            . 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 361  
ล าดับที่ 1  

      

    โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอเทพสถิต จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอ
เทพสถิตเช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่าย  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ดังนี้ดังนี้                                                                     .     
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                        .   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่361ล าดับ
ที ่1 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 360,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี จ านวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจ าปี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ดังนี้            . 
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                           .  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 364 ล าดับที ่1  
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  งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท 
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณีวันผู้สูงอายุหรือประเพณี
วันลอยกระทง 

จ านวน 160,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงาน
ประ เพณี วั นผู้ สู งอายุ หรื อประ เพณีลอยกระทงของหมู่ บ้ าน
จ านวน  16  หมู่บ้านๆละ  10,000  บาท  โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้  
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563                                                                      . 
2. ตามหนังสือที่มท0808.2/ว4427  ลงวันที่ 7  สิงหาคม 2561
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              .  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่353  
ล าดับที่ 50 

      

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณีแห่ดอกผึ้งของชาวญัฮกูร จ านวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงาน
ประเพณีญัฮกุร  50,000  บาท  โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้                 .  
1).ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563                                                                             
2).ตามหนังสือที่มท0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                         .  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่353 
ล าดับที่ 51 

      

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 325,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 325,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ าย เป็นรายจ่ าย เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริ การ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม)  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดจน
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
ส านักงานค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่าย
เอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งดังนี้                                                     
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1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 40044 ลงวันที่
10กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว254   ลงวันที่
15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ.
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  
และสาธารณูปโภค                                   .                

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ จ านวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไร่  เช่น  การดูงานนอกสถานที่เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ,ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียวบาน , ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่  ,ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ,เช่น
ปลูกต้นไม้สองข้างทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับภูมิทัศน์บริเวณสาม
แยกบ้านไร่ การตกแต่งขบวนรถบุพชาติฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการการดังนี้                                . 
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                         .   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  365 
ล าดับที่ 1 

      

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่นฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฯลฯ โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                           .                                    
1. ที่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   .       
2. ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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3. ด่วนที่สุด  ที่มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   โดยเป็นรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็น
ต้น เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์,พู่กันและสี,ฟิล์ม,เมมโมรี่การ์ด,รูปสี
หรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยายฯลฯ เป็นต้น  
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                   
1. ที่มท0808.2/ว1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556  เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                           . 
2. ที่ มท 0808.2/ ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                          .                  
3. ด่วนที่สุด  ที่มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ        
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 3,130,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 3,130,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,130,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านน้าแป้น) หมู่ที่ 3 จ านวน 102,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.  
(ซอยบ้านน้าแป้น) หมู่ที่ 3 โดยมีขนาดผิวทางกว้าง 4.00 ม.         .
ยาว 45 ม.หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.           . 
(แบบมาตรฐาน ท.1-01) พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์           .
โครงการ 1 ป้าย  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
มาตรา 16 และมาตรา 17                                . 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ฉ.1 หน้าที่ 8 
ล าดับที่ 15  

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยศาลาประชาคม-บ้านตาบิน)  หมู่ที่ 3 จ านวน 102,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยศาลา
ประชาคม-บ้านตาบิน) หมู่ที่ 3   โดยมีขนาดผิวทางกว้าง 4.00 ม.
ยาว 45 ม.หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.  
(แบบมาตร ฐ าน  ท . 1-01) พร้ อมป้ า ย เ หล็ กป ร ะช าสั ม พัน ธ์
โครงการ 1 ป้าย ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2542 มาตรา 16 และมาตรา 17   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 7 
ล าดับที่ 14 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายคุ้มหนองมน-บ้านตาช่วง) หมู่ที่ 1 จ านวน 215,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายคุ้มหนอง
มน-บ้านตาช่วง)หมู่ที่1 โดยมีขนาดผิวทางกว้าง 4.00 ม.ยาว 90 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.  
(แบบมาตร ฐ าน  ท . 1-01) พร้ อมป้ า ย เ หล็ กป ร ะช าสั ม พัน ธ์
โครงการ 1 ป้าย  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 มาตรา 16 และมาตรา 17    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 1 
ล าดับที่ 1 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนางบุญช่วย  โนนศรีสอน-ฝายน้ าล้น
บ้านสวนสวรรค์ ) หมู่ที่ 12 

จ านวน 215,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนาง
บุญช่วย โนนศรีสอน-ฝายน้ าล้นบ้านสวนสวรรค์) หมู่ที่ 12   โดยมี
ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 ม.ยาว 90 ม.หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่

      



 

  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   139 

 

น้อยกว่า 360 ตร.ม. (แบบมาตรฐาน ท.1-01)  พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา  16 และมาตรา 17    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 21 
ล าดับที่ 42 

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 จ านวน 201,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.  
(เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 โดยมีขนาดผิวทางกว้าง 6.00 ม.ยาว 60 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. (แบบมาตรฐาน ท.1-
01) พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542มาตรา16 และมาตรา17    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 21 
ล าดับที่ 21 

      

    โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า (เทพทองค า) หมู่ที่ 13 จ านวน 262,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า  
(เทพทองค า) หมู่ที่ 13  โดยมีขนาดสันฝายสูง 0.70 ม.กว้าง 15 ม. 
(แบบ อบต.บ้านไร่) พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 22 
ล าดับที่ 43 

      

    โครงการก่อสร้างลานตลาดนัด คสล. (ริมสระน้ าซอย 1) หมู่ที่ 8 จ านวน 223,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างลานตลาดนัด คสล. 
(ริมสระน้ าซอย 1)  หมู่ที ่8  โดยมีขนาดกว้าง  10.00  ม.ยาว 60 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.(แบบอบต.บ้านไร่) พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 18 
ล าดับที่ 35 

      

    โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  หมู่ที่ 16 จ านวน 174,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้านหมู่
ที่ 16 โดยมีขนาดความสูงหอ  10.00 ม. จ านวน  2  แห่ง(แบบ
มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น )  พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ   1  ป้าย  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 28 
ล าดับที่ 9 

      

    โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 จ านวน 174,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้านหมู่
ที ่ 2 โดยมีขนาดความสูงหอ  10.00  ม. จ านวน  2  แห่ง  
(แบบมาตราฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย  
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-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 24 
ล าดับที่ 1 

    โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 จ านวน 274,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้านหมู่
ที่ 9 โดยมีขนาด 6"ท่อ PVC ชั้น 13.5ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม.
(แบบมาตรฐานกรมทรัพย์ฯ. )  พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 26 
ล าดับที่ 5 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    โครงการถมดินเสริมคันสระน้ า (สระวัด) หมู่ที่ 14 จ านวน 278,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการถมดินเสริมคันสระน้ า(สระวัด)    
หมู่ที่ 14 โดยมีขนาดกว้าง 10.00 ม.ยาว 85 ม.หนาเฉลี่ย 3  ม.
(แบบ อบต.บ้านไร่) พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2542 มาตรา16และมาตรา 17    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 48 
ล าดับที่ 33 

      

    โครงการปรับปรุงถนน คสล.(ซอยหินดาด) หมู่ที่ 11 จ านวน 227,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการปรับปรุงถนน คสล.(ซอยหินดาด)
หมู่ที่ 11  โดยมีขนาดผิวทางกว้าง  4.00  ม. ยาว 110 ม.หนา
0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. (แบบ อบต.
บ้านไร่) พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องคฺ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตร16 และมาตรา 17    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 20 
ล าดับที่ 40 

      

    โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น(สายโนนสวรรค์เก่า) 
หมู่ที่ 7 

จ านวน 230,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก
บดอัดแน่น (สายโนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 7  โดยมีขนาดผิวทางกว้าง
4.00 ม.ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่ า  240 ลบ .ม . (แบบมาตรฐ าน  ท .1-06)พร้ อมป้ า ย เ หล็ ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้ นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 และมาตรา 17    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 16 
ล าดับที่ 31 
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    โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม  หมู่ที่ 15 จ านวน 213,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่15
โดยมีขนาดอาคารกว้าง  8.00 ม. ยาว  16  ม. (แบบ อบต.บ้านไร่) 
พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 27 
ล าดับที่ 8 

      

    โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม  หมู่ที่ 4 จ านวน 240,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 4
โดยมีขนาดอาคารกว้าง 8.00 ม.ยาว12 ม.(แบบ อบต.บ้านไร่)พร้อม
ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 24 
ล าดับที่ 2 
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0313.4/ว 1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ อปท.  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 387
ล าดับที่ 1 

      

 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 587,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการตามแนวพระราชด าริ จ านวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามแนวพระราชด าริ  เช่นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นโดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                          .   
1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0313.4/ว 1347  ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ อปท.  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่387 ล าดับที่ 2 

      

  งบลงทุน รวม 387,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 387,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการขุดลอกฝาย(คลองตาปื้ด) หมู่ที่ 10 จ านวน 195,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการขุดลอกฝาย(คลองตาปื้ด)หมู่ที่10
โดยมีขนาดกว้าง  20 ม. ยาว 100  ม. ลึกเฉลี่ย  3.50  ม.หรือ
ปริมาตรดินขุด 5,719  ลบ.ม. (แบบ อบต.บ้านไร่) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 49 
ล าดับที่ 35 

      

    โครงการขุดลอกฝาย(นาตายัง-นายายหนอม) หมู่ที่ 5 จ านวน 192,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการขุดลอกฝาย  
(นาตายัง-นายายหนอม)หมู่ที่ 5 โดยมีขนาดกว้าง 15 ม.ยาว200 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.หรือปริมาตรดินขุด 5,613 ลบ.ม.(แบบ อบต.บ้าน
ไร่) พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  -ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 48 ล าดับที่ 34 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 

 งานกิจการประปา รวม 2,400,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 2,400,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 900,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มชนิดก้อนใส ตามมาตรฐานมอก.165-
2542 ชั้นคุณภาพที่ 1  คลอรีนกรวดทรายกรองโพลีอลูมิเนียมคลอ
ไรต์  เคมีภัณฑ์ (รวมก ามะถันกรด ด่าง) ฯลฯ  ส าหรับกิจการประปา
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                     .  
1). ที่มท  0808.2/ว1657   ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     .       
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครอ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น                                              .      
3). ด่วนที่สุด  ที่มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับกิจการประปา อบต.บ้านไร่และที่อ่ืนๆ ที่
เป็นอ านาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบของอบต.บ้านไร่  
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แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 25,548,260 บาท 
  งบกลาง รวม 25,548,260 บาท 
   งบกลาง รวม 25,548,260 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 270,360 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องจ่ายเพ่ืออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างและ
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้                                                                     .          
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533                              .   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด   ที่มท
0808.2/4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม2561                              .  
3) หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท0808.2/ว
1620  ลงวันที่ 22  เมษายน  2562    
(ส านักปลัดเจ้าของงบประมาณ)    

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 12,000 บาท 

      

  
เพ่ือน าส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ต้องด าเนินการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและจ่ายเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทนประจ าปี   เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย  เจ็บป่วย  ตาย  หรือสูญหาย  อันเนื่องมาจากการท างาน
ให้แก่นายจ้าง  โดยส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีใน
อัตราร้อยละ 0.2  ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี  และให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                                      . 
1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561                 . 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561  เรื่องการตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน                                                     . 
3. หนังสือส านักประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่รง 0625/ว5344 ลง
วันที่  16  ตุลาคม  2561   เรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561   

      

   เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านไร่            .
จ านวน 100,000   บาท   ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ                      .
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง    (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2563     

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 15,060,000 บาท 

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ ายส าหรับสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ตามจ านวนดังต่อไปนี้                   . 
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1. ผู้สูงอายุ 60-69 ปีจ านวน 1,165 คน X600 บาทX 12 เดือน  
เป็นเงิน 8,388,000  บาท                             .                      
2. ผู้สูงอาย ุ 70-79  ปีจ านวน 530 X700บาทX 12 เดือน  
เป็นเงิน  4,452,000   บาท                        .                      
3. ผู้สูงอาย ุ80-89 ปี จ านวน 200 คนX800 บาทX 12 เดือน  
เป็นเงิน  1,920,000  บาท                                         .           
4. ผู้สูงอาย9ุ0 ปีขึ้นไป จ านวน 25 คนX1,000 บาทX12 เดือน   
เป็นเงิน  300,000  บาท                                              .          
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไร่  ประจ าปีงบประมาณ  2560 ลงวันที่
23 ธันวาคม  2559  ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับ
เบี้ยอาจจะลดลงหรือเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จ านวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้
สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการโอนเ พ่ิมหรือโอนลด
งบประมาณไม่จ าต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ให้จ่ายได้ตามจ านวนผู้มี
สิทธิตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด เพราะจ านวนผู้สูงอายุอาจมีการ
เ ปลี่ ย นแปล ง ได้ ทุ ก วั นห รื อทุ ก เ ดื อน  อั น เ กิ ด ม าจ ากหลาย
สาเหตุ เช่น การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้เพ่ิมหรือลดอัตราการ
จ่ายเงิน เป็นต้น  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548                        .    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2553           
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท0891.3/ว 118ลง
วันที่15 มกราคมพ.ศ.  2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0891.3/ว 2429
ลงวั นที่  6 ธั นว าคม  2554  เ รื่ อ ง   แจ้ งแนวทางการจั ดส ร ร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพ่ิมเติม 
5.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่ มท
0810.6/ว 1994 ลงวันที่  3 กรกฎาคม 2563  เรื่องการซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอาย .(กองสวัสดิการสังคมเจ้าของ
งบประมาณ)   
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   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 6,470,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่
จ านวน 664 คน โดยแยกออกดังนี้                                           .  
1. อายุระหว่าง 0-18 ปีให้ได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 1,000
บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  480,000 บาท                . 
2. อายุ18 ปีขึ้นไปให้ได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ800บาท/เดือน
จ านวน12 เดือน เป็นเงิน  5,990,400 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
6,470,400บาททั้งนี้เพ่ือความยืดหยุ่นและเพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  เนื่องจาก
ระเบียบการจ่ายคนพิการฉบับใหม่ ก าหนดให้สามารถขึ้นทะเบียนผู้
พิการได้ทุกเดือนและให้จ่ายเบี้ยในเดือนถัดไป  ดังนั้นจ านวนที่ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประเภทนี้จึงเป็นเพียงการประมาณการจ านวนผู้
พิการที่มีสิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนที่จ่ายจริง จ านวนผู้มีสิทธิอาจลดลง
หรือเพ่ิมขึ้น จ านวนเงินจึงสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการ
โอนเพิ่มหรือโอนลดไม่จ าต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ให้จ่ายตามจ านวน
ผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด เพราะจ านวนผู้พิการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันและทุกเดือน  อันเกิดมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายใน
เดือนถัดไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด  เป็นต้น  โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้                                        .  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548                  .   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  ฉบับที่  2
พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันที่  24 มิถุนายน  2559  เ รื่ อง  แนวทางการจ่ าย เบี้ ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2559                                                                     .  
5)หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่ สุ ด  ที่  มท
0810.6/ว 1994 ลงวันที่  3 กรกฎาคม 2563  เรื่องการซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สู งอายุ  .(กองสวัสดิการสังคมเจ้าของ
งบประมาณ) 
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   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 120,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร  จ านวน 20 คนX 500 บาทX 12 เดือน เป็นเงิน
120,000บาท  จ านวนที่ระบุในค าชี้แจงนี้เป็นเพียงค าชี้แจงหลักการ
ในการค านวณตั้งงบประมาณ โดยหากมีการโอนเพ่ิมหรือโอนลด
งบประมาณไม่จ าต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจ านวนผู้มีสิทธิ  ให้
ด าเนินการเบิกจ่ายตามจ านวนงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ตามจ านวนผู้มี
สิทธิที่ระเบียบกฎหมายก าหนด เพราะจ านวนผู้มีสิทธิอาจมีการ
เปลี่ ยนแปลงได้ทุกวัน  อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ  เช่น  การ
เสียชีวิต การลงทะเบียนเพ่ิมเติม เป็นต้น  โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้                                                .     
1)  กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ.ศ .  2548  ข้ อ  16 และ
ข้อ 17  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่มท
0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558                     .  
2.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่ มท
0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เรื่องการซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(กองสวัสดิการสังคมเจ้าของ
งบประมาณ)   

      

   ส ารองจ่าย จ านวน 3,000,000 บาท 

      

  
เพ่ือใช้จ่ายในการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี  และให้น าเงินส ารอง
จ่ายในงบกลาง  ไปใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยหรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาววาต
ภัย อัคคีภัยไฟป่าและหมอกควัน  เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย  ประกาศ  หลักเกณฑ์  หรือหนังสือสั่ งการที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้                                         .                        
1).  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที ่ มท 0313.4/ว 667  
ลงวันที่ 12  มีนาคม 2545 เรื่องการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสา
ธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4224
ลงวันที่  10  ตุลาคม  2554  เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่ง 
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3). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4). หนั งสื อกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ดที่ มท
0891.2/76 ลงวันที่13 มกราคม 2558  เรื่องการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 
5).  หนั ง สื อกระทรว งมหาด ไทย  ด่ วนที่ สุ ด  ที่ มท0891.2/ว
4515 ลงวันที่11 สิงหาคม 2558 เรื่องการเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และดิน
ถล่ม 
6).หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0891.2/
ว843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559  เรื่องการเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
7).หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท0891.4/
ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการเตรียมความพร้อม
เพ่ือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี 2559 
8).หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่มท 0808.2/ว3358  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม  2553  
9). หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0891.2/
ว76 ลงวันที่13 มกราคม 2558 เรื่องการเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนา 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0808.2/ว3842ลง
วันที่  30  มิถุนายน   2536  เรื่ องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัดเจ้าของงบประมาณ)  

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 222,500 บาท 

      

  
(1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพจ านวน222,500 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราร้อยละ
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 (444,870 บาท)  กรณีรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า  20  ล้านบาท  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้                                     .   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบบัที่ 2)พ.ศ.2563    
(กองสาธารณสุขเจ้าของงบประมาณ) 
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   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 293,000 บาท 

      

  
1)  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)จ านวน  293,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)ตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500
โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจ าปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตรเงินกู้
เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน )(งบประมาณรวมเงิน
อุดหนุน 69,300,000-เงินอุดหนุน40,000,000เหลือรายได้ไม่
รวมเงินอุดหนุน 29,300,000X ร้อยละ1=293,000 บาท) 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1)พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546                                                      .         
3) หนั งสื อกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ่ นที่ มท 0819.2/ว
1212  ลงวันที่  20 เมษายน 2563                                               . 
4) หนังสือส านักงานกองทุนบ า เหน็จบ านาญข้าราชการส่ วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี มท 0808.5/ว 34   
ลงวันที่ 30 กันยายน  2562 (ส านักปลัดเจ้าของงบประมาณ) 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

              

แผนงานงบกลาง 
แผนงานการ

พาณิชย์ 
แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/

ประเภท
รายจ่าย 

      
          

              

งบกลาง งบกลาง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                           
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

222,500                       222,500 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000                       120,000 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

270,360                       270,360 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,060,000                       15,060,000 
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

100,000                       100,000 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

12,000                       12,000 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

293,000                       293,000 

ส ารองจ่าย 3,000,000                       3,000,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,470,400                       6,470,400 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

                      45,600 45,600 

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                      2,793,480 2,793,480 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

                      90,720 90,720 

เงินเดือนนายก/รอง
นายก 

                      532,080 532,080 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

                      45,600 45,600 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

            940,000 155,840 880,000 1,196,000   2,317,280 5,489,120 

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

            137,800 29,500 80,000 144,000   200,400 591,700 

เงินเดือนพนักงาน             975,020 734,280 338,680 1,515,560   4,025,620 7,589,160 

เงินวิทยฐานะ                   42,000     42,000 

เงินประจ าต าแหน่ง             42,000 42,000 42,000 42,000   294,000 462,000 

งบ
ด าเนินง
าน 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

            50,000 9,600   80,000   65,000 204,600 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

            50,000 10,000 173,960     400,000 633,960 

ค่าเช่าบ้าน               17,000       84,000 101,000 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

            30,000 2,000   5,000   40,000 77,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

        5,000   100,000 50,000 120,000 70,000   515,000 860,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

                      45,000 45,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                          

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน 

                      400,000 400,000 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

            30,000 20,000 100,000 40,000   130,000 320,000 

ค่าพวงมาลา   ช่อ
ดอกไม้  และกระเช้า
ดอกไม้ 

                      5,000 5,000 

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด 

        490,000               490,000 

โครงการเกษตรกรรม
ยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

    150,000                   150,000 
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โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์อ าเภอ
เทพสถิต 

        200,000               200,000 

โครงการคุมก าเนิด
สุนัขและแมวต าบล
บ้านไร่ 

                150,000       150,000 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทงประจ าปี 

        150,000               150,000 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ต าบลบ้าน
ไร่ 

              100,000         100,000 

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย 

                    30,000   30,000 

โครงการตามนโยบาย
ของรัฐ 

          100,000             100,000 

โครงการตามแนว
พระราชด าริ 

    200,000                   200,000 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลส าคัญ 

                    70,000   70,000 

โครงการปันรัก  ปัน
น้ าใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ
และคนพิการ 

              200,000         200,000 

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

          100,000             100,000 

โครงการฝึกอบรมการ
ดูแลและขยายพันธุ์พืช 

              50,000         50,000 

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไร่ 

                      300,000 300,000 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 

              100,000         100,000 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ต าบลบ้านไร่ 

              300,000         300,000 
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โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดท า ทบทวน 
เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่ 

                      30,000 30,000 

โครงการวันผู้สูงอายุ               150,000         150,000 
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
ไร่ 

        300,000               300,000 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลบ้านไร่ 

              10,000         10,000 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในต าบล
บ้านไร่ 

              40,000         40,000 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

                  1,032,300     1,032,300 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

                150,000       150,000 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

            100,000   100,000 10,000   230,000 440,000 

ค่าวัสดุ 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

            60,000   50,000     80,000 190,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์             10,000 10,000 10,000 40,000   50,000 120,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         10,000   200,000     10,000   20,000 240,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

            300,000   200,000     220,000 720,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว               5,000 40,000 20,000   20,000 85,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

  900,000             600,000       1,500,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)                   2,795,520     2,795,520 

วัสดุก่อสร้าง             500,000 50,000   10,000   20,000 580,000 
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

        10,000         10,000   20,000 40,000 
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วัสดุส านักงาน             20,000 10,000 10,000 20,000   110,000 170,000 

ค่า
สาธารณูปโ
ภค 

คา่บริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

                      130,000 130,000 

ค่าไฟฟ้า   1,500,000               25,000   420,000 1,945,000 

ค่าบริการไปรษณีย์               5,000   5,000   10,000 20,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์                       10,000 10,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                           

เก้าอี้ท างาน                 4,900       4,900 

เก้าอี้พนักพิง                 2,900 19,400     22,300 
เครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน 

                      28,000 28,000 

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  
มือจับชนิดบิด 

                      11,000 11,000 

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือ
จับชนิดบิด 

              11,000 5,500       16,500 

ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 

                      5,800 5,800 

โต๊ะคอมพิวเตอร์                   2,500     2,500 

โต๊ะท างาน                 7,900 22,000     29,900 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 

                      700 700 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           
เครื่องคอมพิวเตอร์   
ส าหรับส านักงาน 

                  34,000     34,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับส านักงาน 

                17,000       17,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก   ส าหรับงาน
ส านักงาน 

                  16,000     16,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงาน
ประมวลผล 

            22,000         22,000 44,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

                      22,000 22,000 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก 

                  4,300     4,300 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถัง

                  4,300     4,300 
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หมึกพิมพ์(lnk Tank 
Printer) 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี  ชนิด 
Network  แบบที่ 2 

                      27,000 27,000 

เครื่องเลเซอร์ หรือ 
LED  ขาวด า  ชนิด 
Network แบบที่ 1 

                  17,800     17,800 

เครื่องส ารองไฟฟ้า                       7,500 7,500 

จอแสดงภาพ                   2,800     2,800 

ชุดกล้อง cctv                   75,450   25,150 100,600 
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

                          

เครื่องท าน้ าเย็น-น้ า
ร้อน  ชนิด 2 หัวกด 

                      10,000 10,000 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           
ชุดโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

            200,000           200,000 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

            200,000       200,000   400,000 

ครุภัณฑ์การเกษตร                           

เครื่องพ่นหมอกควัน                 118,000       118,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

                          

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยบ้านน้า
แป้น) หมู่ที่ 3 

      102,000                 102,000 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ซอยศาลา
ประชาคม-บ้านตาบิน) 
หมู่ที่ 3 

      102,000                 102,000 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายคุ้มหนอง
มน-บ้านตาช่วง) หมู่ที่ 
1 

      215,000                 215,000 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายบ้านนางบุญ
ช่วย  โนนศรีสอน-ฝาย
น้ าล้นบ้านสวนสวรรค์ 
) หมู่ที่ 12 

      215,000                 215,000 
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โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(เส้นมอวัด) หมู่ที่ 
6 

      201,000                 201,000 

โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า (เทพทองค า) 
หมู่ที่ 13 

      262,000                 262,000 

โครงการก่อสร้างลาน
ตลาดนัด คสล. (ริม
สระน้ าซอย 1) หมู่ที่ 
8 

      223,000                 223,000 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 16 

      174,000                 174,000 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 

      174,000                 174,000 

โครงการขุดลอกฝาย
(คลองตาปื้ด) หมู่ที่ 
10 

    195,000                   195,000 

โครงการขุดลอกฝาย
(นาตายัง-นายายหน
อม) หมู่ที่ 5 

    192,000                   192,000 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 

      274,000                 274,000 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

                          

โครงการถมดินเสริม
คันสระน้ า (สระวัด) 
หมู่ที่ 14 

      278,000                 278,000 

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.(ซอยหินดาด) หมู่
ที่ 11 

      227,000                 227,000 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยใช้หินคลุกบด
อัดแน่น(สายโนน
สวรรค์เก่า) หมู่ที่ 7 

      230,000                 230,000 

โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม  หมู่ที่ 
15 

      213,000                 213,000 
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โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม  หมู่ที่ 
4 

      240,000                 240,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                          

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  อ าเภอ
เทพสถิต  จังหวัด
ชัยภูมิ 

                      30,000 30,000 

เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็นสาธารณประโยชน ์

                          

เงินอุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

                320,000       320,000 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการ
ประเพณีวันผู้สูงอายุ
หรือประเพณีวันลอย
กระทง 

        160,000               160,000 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการ
ประเพณีแห่ดอกผึ้ง
ของชาวญัฮกูร 

        50,000               50,000 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

                          

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ(อาหาร
กลางวันในสังกัด 
สพฐ.) 

                  4,812,000     4,812,000 

รวม 25,548,260 2,400,000 737,000 3,130,000 1,375,000 200,000 3,966,820 2,111,220 3,520,840 12,122,930 300,000 13,887,930 69,300,000 

  

 


