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ส่วนที ่ ๑ 

 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย  

 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ของ 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

อ ำเภอเทพสถติ  จังหวัดชยัภูม ิ
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ค ำแถลงงบประมำณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

              
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่       

 
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ   งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้   

๑. สถานะการคลัง    
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้     
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๒๓,๗๐๘,๐๔๑.๔๑ บาท     
๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๙,๒๗๖,๒๒๑.๖๗ บาท     
๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๑,๖๐๕,๓๒๙.๐๙ 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. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒    

(๑) รายรับจริง จ านวน ๕๓,๕๐๙,๔๔๔.๐๙ บาท ประกอบด้วย     
หมวดภาษีอากร จ านวน ๓๓๖,๐๗๑.๕๙ บาท    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน ๔,๕๕๐.๐๐ บาท    
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน ๑๔๗,๖๒๖.๓๓ บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน ๕๙๑,๖๑๐.๐๐ บาท 

   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๖๘,๔๐๕.๐๐ บาท    
หมวดรายได้จากทุน จ านวน ๐.๐๐ บาท    
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน ๒๐,๗๓๑,๔๕๕.๑๗ บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๓๑,๖๒๙,๗๒๖.๐๐ บาท   

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            จ านวน            ๓๖๔,๖๐๐.๐๐      บาท 
(๓) รายจ่ายจริง   จ านวน   ๕๒,๐๙๐,๙๒๑.๕๖  บาท   ประกอบด้วย 

   
งบกลาง จ านวน ๑๙,๕๕๑,๓๖๒.๐๐ บาท    
งบบุคลากร จ านวน ๑๑,๑๘๒,๐๘๒.๐๐ บาท    
งบด าเนินงาน จ านวน ๑๑,๒๐๐,๗๙๑.๓๗ บาท    
งบลงทุน จ านวน ๓,๘๑๗,๙๕๐.๐๐ บาท    
งบรายจ่ายอื่น จ านวน ๐.๐๐ บาท    
งบเงินอุดหนุน จ านวน ๖,๓๓๘,๗๓๖.๑๙ บาท   
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(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท   
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท   
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๒,๗๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท 
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  ค ำแถลงงบประมำณ     
                             ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓     

                                                 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
                                                  อ ำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ         
  รำยรับจริง ปี  

๒๕๖๑ 
ประมำณกำร ปี 

๒๕๖๒ 
ประมำณกำร ปี 

๒๕๖๓ 
รำยได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร ๔๖๘,๗๓๑.๕๙ ๓๙๕,๗๐๐.๐๐ ๔๖๙,๒๐๐.๐๐ 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๓๖,๘๓๒.๑๐ ๒๒,๒๐๐.๐๐ ๓๒,๔๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๔๒,๗๗๙.๐๗ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
๗๖๗,๓๗๕.๐๐ ๖๐๕,๐๐๐.๐๐ ๗๖๗,๐๐๐.๐๐ 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๕๕,๐๔๖.๐๐ ๒๐๕,๖๐๐.๐๐ ๗๐,๑๐๐.๐๐ 
รวมรำยได้จัดเก็บเอง ๑,๔๗๐,๗๖๓.๗๖ ๑,๓๙๘,๕๐๐.๐๐ ๑,๔๘๘,๗๐๐.๐๐ 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร ๒๗,๙๒๓,๐๐๒.๘๖ ๒๒,๖๙๔,๕๐๐.๐๐ ๒๘,๔๔๒,๐๐๐.๐๐ 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒๗,๙๒๓,๐๐๒.๘๖ ๒๒,๖๙๔,๕๐๐.๐๐ ๒๘,๔๔๒,๐๐๐.๐๐ 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๓๘,๒๕๒,๓๐๘.๐๐ ๓๙,๙๐๗,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๕๖๙,๓๐๐.๐๐ 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๓๘,๒๕๒,๓๐๘.๐๐ ๓๙,๙๐๗,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๕๖๙,๓๐๐.๐๐ 

รวม ๖๗,๖๔๖,๐๗๔.๖๒ ๖๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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ส่วนที ่ ๒ 
 

ข้อบญัญัต ิ
 

เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓                 

 

 

 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

อ ำเภอเทพสถติ  จังหวัดชยัภูม ิ
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 
ปี 2561 

ประมำณกำร  
ปี 2562 

ประมำณกำร  
ปี 2563 

จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลาง 25,720,485.00 21,397,290.00 23,112,867.00 
  งบบุคลากร 12,777,937.00 15,881,620.00 15,155,573.00 
  งบด าเนินงาน 12,211,291.87 15,343,290.00 17,344,510.00 
  งบลงทุน 3,754,800.00 5,499,800.00 9,027,050.00 
  งบเงินอุดหนุน 5,517,000.00 5,878,000.00 5,860,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 59,981,513.87 64,000,000.00 70,500,000.00 
รวม 59,981,513.87 64,000,000.00 70,500,000.00 
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                บันทึกหลักกำรและเหตุผล     
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภมูิ 
        

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,855,960 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,100,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 13,470,760 
  แผนงานสาธารณสุข 3,271,283 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,007,160 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,336,670 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,566,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,845,000 
  แผนงานการเกษตร 1,254,300 
  แผนงานการพาณิชย์ 2,580,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 23,112,867 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 70,500,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภมูิ 

          
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป               
    

งำน 
  

งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบบุคลำกร 7,262,380 1,918,000 8,880,860   
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,019,520 0 3,019,520   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,242,860 1,918,000 5,861,340   
งบด ำเนินงำน 3,133,000 585,000 3,718,000   
    ค่าตอบแทน 564,000 25,000 589,000   
    ค่าใช้สอย 1,470,000 475,000 1,945,000   
    ค่าวัสดุ 454,000 80,000 534,000   
    ค่าสาธารณูปโภค 645,000 5,000 650,000   
งบลงทุน 207,400 19,700 227,100   
    ค่าครุภัณฑ์ 207,400 19,700 227,100   
งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000   
    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000   
                                
             รวม 

10,632,780 2,522,700 12,855,960 
  

 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน               
    

งำน 
  

งำนป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบด ำเนินงำน 100,000 100,000    
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000    
งบลงทุน 3,000,000 3,000,000    
    ค่าครุภัณฑ์ 3,000,000 3,000,000    
                                
             รวม 

3,100,000 3,100,000 
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แผนงำนกำรศึกษำ           
    

งำน 
  

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบบุคลำกร 828,000 1,878,960 2,706,960   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 828,000 1,878,960 2,706,960   
งบด ำเนินงำน 1,002,770 3,818,660 5,120,950   
    ค่าตอบแทน 55,000 30,000 85,000   
    ค่าใช้สอย 750,000 1,165,660 1,915,660   
    ค่าวัสดุ 192,770 2,598,000 3,090,290   
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 25,000 30,000   
งบลงทุน 22,000 720,850 742,850   
    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 670,850 692,850   
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000 50,000   
งบเงินอุดหนุน 0 4,900,000 4,900,000   
    เงินอุดหนุน 0 4,900,000 4,900,000   
                                
             รวม 

1,852,770 11,318,470 13,470,760 
  

 
แผนงำนสำธำรณสุข               
    

งำน 
  

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับ

สำธำรณสุข 

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและงำน

สำธำรณสุขอื่น 
รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบบุคลำกร 1,187,700 0 1,103,623   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,187,700 0 1,103,623   
งบด ำเนินงำน 583,960 730,000 1,313,960   
    ค่าตอบแทน 53,960 0 53,960   
    ค่าใช้สอย 220,000 220,000 440,000   
    ค่าวัสดุ 310,000 510,000 820,000   
งบลงทุน 13,700 520,000 533,700   
    ค่าครุภัณฑ์ 13,700 520,000 533,700   
งบเงินอุดหนุน 0 320,000 320,000   
    เงินอุดหนุน 0 320,000 320,000   
                                
             รวม 

1,785,360 1,570,000 3,271,283 
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์           
    

งำน 
  

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเครำะห ์

งำนสวัสดิกำรสังคม
และสังคมสงเครำะห์ 

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบบุคลำกร 835,060 0 835,060   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 835,060 0 835,060   
งบด ำเนินงำน 538,600 540,000 1,078,600   
    ค่าตอบแทน 38,600 0 38,600   
    ค่าใช้สอย 420,000 540,000 960,000   
    ค่าวัสดุ 75,000 0 75,000   
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000   
งบลงทุน 93,500 0 93,500   
    ค่าครุภัณฑ์ 93,500 0 93,500   
                                
             รวม 

1,467,160 540,000 2,007,160 
  

 
แผนงำนเคหะและชุมชน               
    

งำน 
  

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบบุคลำกร 1,629,070 0 1,629,070   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,629,070 0 1,629,070   
งบด ำเนินงำน 1,833,000 0 1,833,000   
    ค่าตอบแทน 103,000 0 103,000   
    ค่าใช้สอย 230,000 0 230,000   
    ค่าวัสดุ 1,500,000 0 1,500,000   
งบลงทุน 351,600 123,000 474,600   
    ค่าครุภัณฑ์ 225,600 123,000 348,600   
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 126,000 0 126,000   
งบเงินอุดหนุน 400,000 0 400,000   
    เงินอุดหนุน 400,000 0 400,000   
                                
             รวม 

4,213,670 123,000 4,336,670 
  

 
 
 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน               
    งำน   รวม    
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งบ 
    งำนส่งเสริมและ

สนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน 

   
         

           
งบด ำเนินงำน 100,000 100,000    
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000    
                                
             รวม 

100,000 100,000 
   

 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร               
    

งำน 
  

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งำนวิชำกำร
วำงแผนและส่งเสริม

กำรท่องเที่ยว 
รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบด ำเนินงำน 525,000 100,000 525,000 1,150,000  
    ค่าใช้สอย 525,000 100,000 505,000 1,130,000  
    ค่าวัสดุ 0 0 20,000 20,000  
งบลงทุน 0 0 206,000 206,000  
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 206,000 206,000  
งบเงินอุดหนุน 0 210,000 0 210,000  
    เงินอุดหนุน 0 210,000 0 210,000  
                                
             รวม 

525,000 310,000 731,000 1,566,000 
 

 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ               
    

งำน 
  

งำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบลงทุน 2,845,000 2,845,000    
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,845,000 2,845,000    
                                
             รวม 

2,845,000 2,845,000 
   

 
 
 
 
 
แผนงำนกำรเกษตร               
    

งำน 
  งำนส่งเสริม

กำรเกษตร 
งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ

และป่ำไม้ 
รวม   

งบ       
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งบด ำเนินงำน 150,000 200,000 350,000   
    ค่าใช้สอย 150,000 200,000 350,000   
งบลงทุน 294,300 610,000 904,300   
    ค่าครุภัณฑ์ 294,300 0 294,300   
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 610,000 610,000   
                                
             รวม 

444,300 810,000 1,254,300 
  

 
แผนงำนกำรพำณิชย์               
    

งำน 
  

งำนกิจกำรประปำ รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบด ำเนินงำน 2,580,000 2,580,000    
    ค่าวัสดุ 900,000 900,000    
    ค่าสาธารณูปโภค 1,680,000 1,680,000    
                                
             รวม 

2,580,000 2,580,000 
   

 
แผนงำนงบกลำง               
    

งำน 
  

งบกลำง รวม 

   

งบ 
       
         

           
งบกลำง 23,028,790 23,112,867    
    งบกลาง 23,028,790 23,112,867    
                                
             รวม 

23,028,790 23,112,867 
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                                                         ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
อ ำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

         
 
         โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติ  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537    มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  
   ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 70,500,000 บาท 

 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  70,500,000  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

         
แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,855,960 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,100,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 13,470,760 
  แผนงานสาธารณสุข 3,271,283 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,007,160 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,336,670 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,566,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,845,000 
  แผนงานการเกษตร 1,254,300 
  แผนงานการพาณิชย์ 2,580,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 23,112,867 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 70,500,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้           

งบ ยอดรวม 



  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 :อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ 14 

 

รวมรำยจ่ำย 0          
 ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้     

  
ประกาศ ณ วันที่  19  กันยำยน  พ.ศ. 2562         

 
    
(ลงนาม)  

      ( นายกรานต์    เขตจันทึก ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  

อนุมัติ  
    
    

               (ลงนาม)   
( นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ )  

 นายอ าเภอเทพสถิต   
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่  
อ ำเภอ เทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  

                         
  รำยรับจริง ประมำณกำร 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่ำง (%) ปี 2563 
หมวดภำษีอำกร               
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 412,200.00 
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 140,962.02 177,997.34 205,763.43 150,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 138,371.02 119,124.32 206,578.16 220,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีป้าย 18,656.00 24,484.00 54,640.00 22,500.00 144.44 % 55,000.00 
     อากรการฆ่าสัตว์ 3,180.00 3,060.00 1,750.00 3,200.00 -37.50 % 2,000.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 301,169.04 324,665.66 468,731.59 395,700.00     469,200.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต 

              

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการ
ขายสุรา 

0.00 0.00 3,812.10 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการ
พนัน 

0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

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

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

760.00 780.00 1,200.00 1,000.00 20.00 % 1,200.00 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 20.00 40.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
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     ค่าปรับการผิดสัญญา 8,680.00 0.00 9,780.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     ค่าปรับอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

5,500.00 4,500.00 22,000.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

26.75 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต 

15,986.75 5,320.00 36,832.10 22,200.00     32,400.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 167,157.85 134,622.44 142,779.07 170,000.00 -11.76 % 150,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 167,157.85 134,622.44 142,779.07 170,000.00     150,000.00 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร
พำณิชย์ 

              

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

476,285.00 605,117.00 767,375.00 605,000.00 26.78 % 767,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและ
กำรพำณิชย์ 

476,285.00 605,117.00 767,375.00 605,000.00     767,000.00 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 145,000.00 190,000.00 10,000.00 145,000.00 -86.21 % 20,000.00 
     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 70.00 25.00 20.00 100.00 0.00 % 100.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 60,220.00 59,340.00 45,026.00 60,500.00 -17.36 % 50,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 205,290.00 249,365.00 55,046.00 205,600.00     70,100.00 
หมวดภำษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อน 

130,024.44 68,202.16 5,220.83 130,000.00 0.00 % 130,000.00 
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     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนด
แผนฯ 

9,187,135.01 8,937,612.08 12,149,496.83 9,180,000.00 32.90 % 12,200,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรร
รายได้ฯ 

4,973,752.44 4,871,657.61 5,230,912.01 4,970,000.00 6.64 % 5,300,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 71,705.79 78,145.21 97,260.98 80,000.00 25.00 % 100,000.00 
     ภาษีสุรา 2,578,665.31 2,634,707.56 0.00 2,570,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 5,546,730.31 6,354,767.24 10,216,245.92 5,550,000.00 89.19 % 10,500,000.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

0.00 0.00 4,720.30 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 86,641.93 98,408.42 82,993.29 87,000.00 0.00 % 87,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 87,528.71 81,993.87 79,603.35 87,500.00 -8.57 % 80,000.00 
     เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ 

37,719.85 47,609.75 38,149.35 37,000.00 2.70 % 38,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

2,292.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 0.00 18,400.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000.00 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 22,702,195.79 23,173,103.90 27,923,002.86 22,694,500.00     28,442,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

18,258,129.00 34,145,402.00 38,252,308.00 39,907,000.00 1.66 % 40,569,300.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,258,129.00 34,145,402.00 38,252,308.00 39,907,000.00     40,569,300.00 
รวมทุกหมวด 42,126,213.43 58,637,596.00 67,646,074.62 64,000,000.00     70,500,000.00 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
       ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563     

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภมูิ 

        
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น 70,500,000   บำท   แยกเป็น    

 
รำยได้จัดเก็บเอง  

 หมวดภำษีอำกร รวม 469,200 บำท  
  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 412,200 บาท  

    
ประมาณการข้ึนใหม่ เนื่องจากประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุง
ท้องที่และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    

  
 

  ภาษีป้าย จ านวน 55,000 บาท  
    ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึน      
  อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 2,000 บาท  
    ประมาณการลดลง  เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาลดลง     
 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 32,400 บำท  
  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ

สะสมอาหาร 
จ านวน 1,000 บาท 

 

    
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริง
ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,200 บาท  
    ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึน      
  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 10,000 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
 

  ค่าปรับอ่ืน ๆ จ านวน 200 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

  
 

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 20,000 บาท  
    ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ิมมากข้ึน      
 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 150,000 บำท  
  ดอกเบี้ย จ านวน 150,000 บาท  

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณไว้ให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  
 

 หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ รวม 767,000 บำท  
  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 767,000 บาท  
    ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึน      
  

 
รวม 70,100 บำท 
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หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 
  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 20,000 บาท  

    
ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  
 

  ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 100 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม   เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  
 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 50,000 บาท  

    
ประมาณการลดลง  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

  

 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
 หมวดภำษีจัดสรร รวม 28,442,000 บำท  
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 130,000 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  
 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 12,200,000 บาท  
    ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึน       
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 5,300,000 บาท  
    ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึน       
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 100,000 บาท  
    ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึน       
  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 10,500,000 บาท  
    ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึน       
  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 87,000 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณการไว้ให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  
 

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 80,000 บาท  
    ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึน     
  เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จ านวน 38,000 บาท  
    ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ิมข้ึน       
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 3,000 บาท  

    
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณไว้ให้กับใกล้เคียงกับรับจริงของ
งบประมาณท่ีผ่านมา     

  
 

  ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 4,000 บาท  

    
ประมาณการข้ึนใหม่ เนื่องจากมีรับจริงค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต
การขายสุราเพ่ิมข้ึน  
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รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 40,569,300 บำท  
  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

เลือกท า 
จ านวน 40,569,300 บาท 

 

    
ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากประมาณการไว้ให้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
อ ำเภอเทพสถิต    จังหวัดชัยภูมิ 

                          
  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร   

  ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ยอดต่ำง (%) ปี ๒๕๖๓   
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป                 
งำนบริหำรทั่วไป                 
  งบบุคลำกร                 
  เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)                 
    เงินเดือนนายก/รองนายก ๔๗๑,๒๔๐.๐๐ ๔๒๘,๔๐๐.๐๐ ๕๑๔,๐๘๐.๐๐ ๕๑๔,๐๘๐.๐๐ ๐ % ๕๑๔,๐๘๐   
    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก ๓๘,๖๑๐.๐๐ ๒๑,๐๖๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๐ % ๔๒,๑๒๐   
    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ๓๘,๖๑๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๐ % ๔๒,๑๒๐   

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๗๙,๒๐๐.๐๐ ๖๔,๘๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๘๖,๔๐๐.๐๐ ๔.๑๗ % ๙๐,๐๐๐ 
  

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒,๕๒๑,๒๐๐.๐๐ ๒,๒๙๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๑๔,๘๖๔.๐๐ ๒,๖๖๔,๐๐๐.๐๐ -๑๒.๔๙ % ๒,๓๓๑,๒๐๐ 
  

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) ๓,๑๔๘,๘๖๐.๐๐ ๒,๘๔๘,๓๘๐.๐๐ ๓,๓๘๕,๑๘๔.๐๐ ๓,๓๔๘,๗๒๐.๐๐     ๓,๐๑๙,๕๒๐   
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                 
    เงินเดือนพนักงาน ๑,๘๓๙,๘๕๗.๐๐ ๑,๓๕๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๒๖๐,๙๘๐.๐๐ ๒,๔๓๒,๔๒๐.๐๐ -๒.๙๑ % ๒,๓๓๓,๘๔๐   
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๑,๔๒๐.๐๐ ๐ % ๒๑,๔๒๐   
    เงินประจ าต าแหน่ง ๒๔๓,๖๐๐.๐๐ ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๕๒,๐๐๐   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๑,๐๓๙,๕๖๐.๐๐ ๖๑๓,๓๔๐.๐๐ ๙๘๓,๔๐๓.๐๐ ๙๗๓,๔๔๐.๐๐ ๓๕.๘๗ % ๑,๓๒๒,๖๔๐   
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ๑๒๑,๒๗๕.๐๐ ๘๕,๒๔๐.๐๐ ๑๑๖,๑๒๗.๐๐ ๑๐๑,๗๘๐.๐๐ -๘๖.๘ % ๑๓,๔๔๐   

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ๓,๒๔๔,๒๙๒.๐๐ ๒,๒๑๘,๙๘๐.๐๐ ๓,๖๑๒,๕๑๐.๐๐ ๓,๗๘๑,๐๖๐.๐๐     ๓,๙๔๓,๓๔๐   
รวมงบบุคลำกร ๖,๓๙๓,๑๕๒.๐๐ ๕,๐๖๗,๓๖๐.๐๐ ๖,๙๙๗,๖๙๔.๐๐ ๗,๑๒๙,๗๘๐.๐๐     ๖,๙๖๒,๘๖๐   
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งบด ำเนินงำน 
  ค่ำตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๘๒,๖๐๐.๐๐ ๕๔,๖๐๐.๐๐ ๒๑๕,๖๐๐.๐๐ ๓๕๓,๙๖๐.๐๐ ๑๓.๐๑ % ๔๐๐,๐๐๐ 
  

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓๐,๐๐๐   
    ค่าเช่าบ้าน ๘๘,๐๐๐.๐๐ ๙๕,๐๐๐.๐๐ ๑๑๒,๖๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๘๔,๐๐๐   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ๒๐,๙๐๕.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๒๐๐.๐๐ ๔๐,๖๐๐.๐๐ ๒๓.๑๕ % ๕๐,๐๐๐   

รวมค่ำตอบแทน ๑๙๑,๕๐๕.๐๐ ๑๕๓,๖๐๐.๐๐ ๓๕๘,๔๐๐.๐๐ ๕๐๘,๕๖๐.๐๐     ๕๖๔,๐๐๐   
  ค่ำใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๖๑๒,๔๘๑.๐๐ ๖๗๐,๓๐๐.๐๐ ๖๐๕,๗๖๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๕๗,๑๒๓.๒๕ -๓๑.๕๒ % ๔๕๐,๐๐๐   
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ ๔,๕๗๕.๐๐ ๔,๓๕๐.๐๐ ๑๔,๓๓๕.๐๐ ๔๔,๙๕๐.๐๐ ๐.๑๑ % ๔๕,๐๐๐   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      
ค่าจัดท าเว็ปไซด์ขององค์การบรหิารส่วนต าบล
บ้านไร ่  

๐.๐๐ ๑๘,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๖๕,๖๓๒.๐๐ ๘๑,๒๓๒.๐๐ ๑๓๗,๔๑๐.๔๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐๐,๐๐๐   

      
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๐๐,๐๐๐ 
  

      ค่าพวงมาลา   ช่อดอกไม ้ และกระเช้าดอกไม ้ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕,๐๐๐   
      ค่าพวงมาลา  ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม ้  ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      

โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบบังคม
พระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร ่ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๐.๐๐ ๒๑,๘๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

  
      โครงการความสุขจากพ่อ  สู่ผืนแผน่ดิน  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๒,๒๕๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      โครงการตามพระราชด าร ิ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๖,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
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โครงการถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช 

๐.๐๐ ๒๙,๓๔๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนพัฒนาชุมชน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗,๖๘๐.๐๐ ๓๑,๗๕๕.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจดัท า
แผนพัฒนาสามปีระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล 

๐.๐๐ ๒๖,๒๓๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

  

      
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจดัท าแผนและ
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

๙,๔๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรม  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   

      
โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
และเยาวชนในต าบล 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐ 
  

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการน้ าและนวัตวิถตีามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๓,๑๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

  

      

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดท า 
ทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร ่

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐,๐๐๐ 

  

      
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา
มหาราช  

๑๙๙,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการอบรมส่งเสรมิคุณภาพและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร ของผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนต าบล   

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๔๒.๙๔ -๑๐๐ % ๐ 

  

      
โครงการอบรมส่งเสรมิคุณภาพและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนต าบล 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๓๐,๐๐๐ 

  
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๑๔๑,๖๒๖.๕๒ ๖๙,๒๘๗.๗๗ ๑๖๙,๒๗๒.๑๗ ๙๓,๒๖๐.๐๐ ๑๑๔.๔๕ % ๒๐๐,๐๐๐   

รวมค่ำใช้สอย ๑,๐๓๒,๘๖๔.๕๒ ๙๒๒,๔๘๙.๗๗ ๙๗๑,๙๖๕.๕๗ ๑,๑๒๘,๒๘๑.๑๙     ๑,๔๗๐,๐๐๐   
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  ค่ำวัสดุ                 
    วัสดุส านักงาน ๓๔๒,๙๔๔.๐๐ ๒๓๘,๙๒๙.๐๐ ๑๕๗,๐๕๗.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ -๔๑.๖๗ % ๗๐,๐๐๐   
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ๔,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๐,๐๐๐   
    วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๘,๑๘๕.๐๐ ๒๙,๒๘๓.๐๐ ๓๙,๖๙๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐,๐๐๐   
    วัสดุก่อสร้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๐,๐๐๐   
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐ ๕๓.๘๕ % ๘๐,๐๐๐   
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๑๖๙,๕๐๐.๐๐ ๒๑๐,๓๐๐.๐๐ ๑๓๖,๙๐๐.๐๐ ๒๓๑,๐๐๐.๐๐ -๑๖.๐๒ % ๑๙๔,๐๐๐   
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ๐.๐๐ ๕,๙๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๐,๐๐๐   
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ ๒๔,๙๓๐.๐๐ ๒๓,๓๑๐.๐๐ ๓๖,๒๒๐.๐๐ ๓๘,๐๐๐.๐๐ -๒๑.๐๕ % ๓๐,๐๐๐   

รวมค่ำวัสดุ ๕๗๒,๔๕๙.๐๐ ๕๐๗,๗๓๗.๐๐ ๓๗๕,๘๖๗.๐๐ ๔๖๑,๐๐๐.๐๐     ๔๕๔,๐๐๐   
  ค่ำสำธำรณูปโภค                 
    ค่าไฟฟ้า ๓๕๐,๑๔๔.๕๓ ๒๖๙,๔๓๐.๑๗ ๒๕๘,๗๘๓.๓๗ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓.๖๔ % ๕๐๐,๐๐๐   
    ค่าบริการโทรศัพท ์ ๕,๐๑๖.๑๖ ๔,๕๖๖.๗๖ ๕,๗๐๙.๕๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐,๐๐๐   
    ค่าบริการไปรษณีย ์ ๑,๐๕๘.๐๐ ๓๗๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕,๐๐๐   
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑๐๒,๕๗๙.๐๖ ๙๑,๐๐๓.๕๐ ๑๐๙,๐๕๙.๗๕ ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒.๓๖ % ๑๓๐,๐๐๐   

รวมค่ำสำธำรณูปโภค ๔๕๘,๗๙๗.๗๕ ๓๖๕,๓๗๘.๔๓ ๓๗๓,๕๕๒.๖๔ ๕๗๗,๐๐๐.๐๐     ๖๔๕,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๒,๒๕๕,๖๒๖.๒๗ ๑,๙๔๙,๒๐๕.๒๐ ๒,๐๗๙,๗๘๕.๒๑ ๒,๖๗๔,๘๔๑.๑๙     ๓,๑๓๓,๐๐๐   

  งบลงทุน                 
  ค่ำครุภัณฑ ์                 
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                 
      เก้าอี้พนักพิง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๑,๖๐๐   

      
เครื่องโทรศัพท์ส านักงานค่าติดตั้งพร้อม
อุปกรณ ์ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๖๗๕.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๐,๔๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   

      
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน(มี
ระบบฟอกอาการ) ๓๖๐,๐๐๐ BTU จ านวน 
๑ เครื่อง 

๔๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

  
      เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗,๗๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      ช้ันวางแฟ้มตั้ง  ๔๐  ช่อง ๕,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
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ชุดซุ้มแท่นพระบรมฉายาลักษณฺ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๙๙,๐๐๐ 

  
      ชุดโซฟา ๕ ที่น่ัง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๒,๙๐๐   
      ตู้เก็บแบบฟอร์ม  ชนิดลิ้นชัก  ๑๕ ลิ้นชัก ๔,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      ตู้เก็บหนังสือ/แฟ้ม   ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑,๗๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      ตู้บานเลื่อนทึบสูง  ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับชนิดบิด ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕,๕๐๐   
      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓,๕๐๐   
      ตู้เอกสาร  ชนิดลิ้นชัก  ๔  ลิ้นชัก ๔,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      โต๊ะท างาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓,๙๐๐   
      โต๊ะประชุมห้องประธานสภา ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐,๐๐๐   
      โต๊ะพับเอนกประสงค์  ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      โทรศัพท์ส านักงาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔,๐๐๐   
      บันไดส าหรับเวทีส าเร็จรูป  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๙๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      โพเดี่ยมหรือแท่นบรรยาย  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗,๗๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      ล าโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      เวทีส าเรจ็รูป  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๑,๒๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                 
      เครื่องขยายเสียง  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                 
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ ส าหรับส านักงาน  ๓๑,๗๔๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรบัส านักงาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังาน
ประมวลผล 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๒,๐๐๐ 
  

      
เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED ส ี

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๕,๐๐๐ 
  

      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์  ๓๐,๒๖๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
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รวมค่ำครภุัณฑ ์ ๑๕๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒๕,๗๐๐.๐๐ ๒๑๕,๕๗๕.๐๐     ๒๐๗,๔๐๐   
รวมงบลงทุน ๑๕๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒๕,๗๐๐.๐๐ ๒๑๕,๕๗๕.๐๐     ๒๐๗,๔๐๐   

  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 

      
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐ % ๓๐,๐๐๐ 

  
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมเงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐     ๓๐,๐๐๐   
รวมงบเงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐     ๓๐,๐๐๐   

รวมงำนบริหำรทั่วไป ๘,๘๑๑,๒๗๘.๒๗ ๗,๐๕๖,๕๖๕.๒๐ ๙,๓๓๓,๑๗๙.๒๑ ๑๐,๐๔๐,๑๙๖.๑๙     ๑๐,๓๓๓,๒๖๐   
งำนบริหำรงำนคลัง                 
  งบบุคลำกร                 
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                 
    เงินเดือนพนักงาน ๗๓๙,๓๕๘.๐๐ ๕๒๑,๓๔๐.๐๐ ๘๒๔,๑๖๐.๐๐ ๘๗๓,๘๔๐.๐๐ ๑๔.๔๔ % ๑,๐๐๐,๐๐๐   
    เงินประจ าต าแหน่ง ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๔๒,๐๐๐   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๗๘๐,๔๘๐.๐๐ ๕๓๐,๕๖๐.๐๐ ๗๔๓,๐๔๐.๐๐ ๗๘๔,๖๐๐.๐๐ ๗.๐๖ % ๘๔๐,๐๐๐   
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ๖๒,๗๖๐.๐๐ ๓๔,๙๖๐.๐๐ ๓๕,๗๓๓.๐๐ ๓๘,๐๐๐.๐๐ -๕.๒๖ % ๓๖,๐๐๐   

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ๑,๖๒๔,๕๙๘.๐๐ ๑,๑๑๘,๓๖๐.๐๐ ๑,๖๔๔,๙๓๓.๐๐ ๑,๗๓๘,๔๔๐.๐๐     ๑,๙๑๘,๐๐๐   
รวมงบบุคลำกร ๑,๖๒๔,๕๙๘.๐๐ ๑,๑๑๘,๓๖๐.๐๐ ๑,๖๔๔,๙๓๓.๐๐ ๑,๗๓๘,๔๔๐.๐๐     ๑,๙๑๘,๐๐๐   

  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำตอบแทน                 
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ๕,๐๗๙.๗๕ ๒,๐๔๓.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๕,๐๐๐   

รวมค่ำตอบแทน ๕,๐๗๙.๗๕ ๒,๐๔๓.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๒๕,๐๐๐   
  ค่ำใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๖๒,๔๒๘.๐๐ ๕๓,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑๖,๗๐๐.๐๐ -๔๔.๓ % ๖๕,๐๐๐   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒๓,๐๕๖.๐๐ ๒๗,๐๒๓.๐๐ ๒๔,๐๑๖.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ -๔๕.๔๕ % ๓๐,๐๐๐   

      
โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      
โครงการออกส ารวจและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๕๐,๐๐๐ 

  
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐,๐๐๐   

รวมค่ำใช้สอย ๙๕,๐๕๖.๐๐ ๘๙,๔๕๑.๐๐ ๕๘๐,๗๑๖.๐๐ ๕๗๑,๗๐๐.๐๐     ๔๗๕,๐๐๐   
  ค่ำวัสดุ                 
    วัสดุส านักงาน ๑๙,๘๖๒.๐๐ ๙,๙๔๔.๐๐ ๓๙,๓๕๕.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ -๒๗.๒๗ % ๔๐,๐๐๐   
    วัสดุก่อสร้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ ๑๔,๕๗๗.๐๐ ๐.๐๐ ๗,๐๑๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๖๐ % ๔๐,๐๐๐   

รวมค่ำวัสดุ ๓๔,๔๓๙.๐๐ ๙,๙๔๔.๐๐ ๕๑,๑๖๕.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐     ๘๐,๐๐๐   
  ค่ำสำธำรณูปโภค                 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ ๔๔๑.๐๐ ๑,๒๖๖.๐๐ ๖,๔๗๑.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕,๐๐๐   

รวมค่ำสำธำรณูปโภค ๔๔๑.๐๐ ๑,๒๖๖.๐๐ ๖,๔๗๑.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐     ๕,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๑๓๕,๐๑๕.๗๕ ๑๐๒,๗๐๔.๒๕ ๖๓๘,๓๕๒.๐๐ ๖๕๖,๗๐๐.๐๐     ๕๘๕,๐๐๐   

  งบลงทุน                 
  ค่ำครุภัณฑ ์                 
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                 
      เก้าอี้พนักพิง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๘,๗๐๐   
      เครื่องพิมพ์ดีด  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      ตู้นิรภัย ระบบล็อก ๒ ช้ัน  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๑,๑๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด  มือจับชนิดบดิ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๗๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ -๗๕ % ๑๑,๐๐๐   
      ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับชนิดบิด ๑๗,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      ตู้เอกสาร  ชนิดลิ้นชัก  ๔  ลิ้นชัก ๔,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
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      ตู้เอกสาร  ชนิดลิ้นชัก ๔ ลิ้นชัก  ๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                 
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ ส าหรับส านักงาน  ๑๕,๘๗๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก ส าหรบังาน
ส านักงาน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot  Matrix Printer  แบบ
แคร่สั้น   

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ ๓,๖๖๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      เครื่องส ารองไฟ  ๒,๙๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมค่ำครภุัณฑ ์ ๔๔,๓๘๐.๐๐ ๑๙,๕๐๐.๐๐ ๑๑,๗๐๐.๐๐ ๑๑๕,๑๐๐.๐๐     ๑๙,๗๐๐   
รวมงบลงทุน ๔๔,๓๘๐.๐๐ ๑๙,๕๐๐.๐๐ ๑๑,๗๐๐.๐๐ ๑๑๕,๑๐๐.๐๐     ๑๙,๗๐๐   

รวมงำนบริหำรงำนคลัง ๑,๘๐๓,๙๙๓.๗๕ ๑,๒๔๐,๕๖๔.๒๕ ๒,๒๙๔,๙๘๕.๐๐ ๒,๕๑๐,๒๔๐.๐๐     ๒,๕๒๒,๗๐๐   
รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ๑๐,๖๑๕,๒๗๒.๐๒ ๘,๒๙๗,๑๒๙.๔๕ ๑๑,๖๒๘,๑๖๔.๒๑ ๑๒,๕๕๐,๔๓๖.๑๙     ๑๒,๘๕๕,๙๖๐   

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน                 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรกัษำควำมสงบภำยใน                 
  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำวัสดุ                 
    วัสดุเครื่องดับเพลิง ๔๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมค่ำวัสดุ ๔๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๔๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรกัษำควำมสงบภำยใน ๔๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย                 
  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำใช้สอย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ -๔๐ % ๓๐,๐๐๐ 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๙,๙๙๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๗๐,๐๐๐ 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ   

๒๑,๒๗๐.๐๐ ๖๙,๖๓๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่าย
พลเรือน  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

รวมค่ำใช้สอย ๒๑,๒๗๐.๐๐ ๖๙,๖๓๐.๐๐ ๔๙,๙๙๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐     ๑๐๐,๐๐๐   
  ค่ำวัสดุ                 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   

รวมค่ำวัสดุ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐     ๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๒๑,๒๗๐.๐๐ ๖๙,๖๓๐.๐๐ ๔๙,๙๙๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐     ๑๐๐,๐๐๐   

  งบลงทุน                 
  ค่ำครุภัณฑ ์                 
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 
      รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓,๐๐๐,๐๐๐   
    ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง                 
      จัดซื้อเครื่องดับเพลิง(แบบบอลวาล์ว) ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมค่ำครภุัณฑ ์ ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๓,๐๐๐,๐๐๐   
รวมงบลงทุน ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๓,๐๐๐,๐๐๐   

รวมงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย ๔๙,๒๗๐.๐๐ ๖๙,๖๓๐.๐๐ ๔๙,๙๙๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐     ๓,๑๐๐,๐๐๐   
รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน ๙๒,๒๗๐.๐๐ ๖๙,๖๓๐.๐๐ ๔๙,๙๙๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐     ๓,๑๐๐,๐๐๐   

แผนงำนกำรศึกษำ                 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ                 
  งบบุคลำกร                 
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                 
    เงินเดือนพนักงาน ๒๘๗,๒๘๐.๐๐ ๑๙๔,๐๐๐.๐๐ ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ ๕๐๘,๒๐๐.๐๐ ๗.๔๔ % ๕๔๖,๐๐๐   
    เงินประจ าต าแหน่ง ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๔๒,๐๐๐   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๕๕๒,๑๙๐.๐๐ ๔๐๕,๐๐๐.๐๐ ๘๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ ๘๖.๒๑ % ๒๑๖,๐๐๐   
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ๖๑,๓๕๒.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๔,๐๐๐   
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รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ๙๔๒,๘๒๒.๐๐ ๖๗๕,๕๐๐.๐๐ ๑,๓๖๑,๐๐๐.๐๐ ๖๗๘,๒๐๐.๐๐     ๘๒๘,๐๐๐   
รวมงบบุคลำกร ๙๔๒,๘๒๒.๐๐ ๖๗๕,๕๐๐.๐๐ ๑,๓๖๑,๐๐๐.๐๐ ๖๗๘,๒๐๐.๐๐     ๘๒๘,๐๐๐   

  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำตอบแทน                 
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕,๐๐๐   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ๙๔๑.๖๗ % ๕๐,๐๐๐   

รวมค่ำตอบแทน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐     ๕๕,๐๐๐   
  ค่ำใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๕๗๕,๓๐๐.๐๐ ๖๒๓,๓๐๐.๐๐ ๗๒๑,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๓๕,๔๐๐.๐๐ -๔.๘๑ % ๗๐๐,๐๐๐   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒๕,๙๖๐.๐๐ ๙,๑๘๐.๐๐ ๒๖,๔๘๘.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๔๐,๐๐๐   
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖,๙๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐,๐๐๐   

รวมค่ำใช้สอย ๖๐๑,๒๖๐.๐๐ ๖๓๒,๔๘๐.๐๐ ๗๕๔,๔๘๘.๐๐ ๗๘๕,๔๐๐.๐๐     ๗๕๐,๐๐๐   
  ค่ำวัสดุ                 
    วัสดุส านักงาน ๙,๙๘๕.๐๐ ๓๑,๙๕๘.๐๐ ๓๐,๘๐๕.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕๐,๐๐๐   
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐   
    วัสดุก่อสร้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๗๒,๗๗๐   
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐   
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ ๑๕,๕๔๐.๐๐ ๗,๗๗๐.๐๐ ๔๙,๗๔๙.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕๐,๐๐๐   

รวมค่ำวัสดุ ๒๕,๕๒๕.๐๐ ๓๙,๗๒๘.๐๐ ๘๐,๕๕๔.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐     ๑๙๒,๗๗๐   
  ค่ำสำธำรณูปโภค                 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕,๐๐๐   

รวมค่ำสำธำรณูปโภค ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๕,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๖๒๖,๗๘๕.๐๐ ๖๗๒,๒๐๘.๐๐ ๘๓๕,๐๔๒.๐๐ ๘๙๐,๒๐๐.๐๐     ๑,๐๐๒,๗๗๐   

  งบลงทุน                 
  ค่ำครุภัณฑ ์                 
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                 
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      ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๙๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด  มือจับชนิดบดิ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๒,๐๐๐   
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                 
      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์หรือ ชนิด LED ส ี  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๔,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      เครื่องส ารองไฟฟ้า  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมค่ำครภุัณฑ ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๑,๔๐๐.๐๐ ๕,๙๐๐.๐๐     ๒๒,๐๐๐   
รวมงบลงทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๑,๔๐๐.๐๐ ๕,๙๐๐.๐๐     ๒๒,๐๐๐   

  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมเงินอุดหนุน ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   
รวมงบเงินอุดหนุน ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ ๑,๕๖๙,๖๐๗.๐๐ ๑,๓๙๗,๗๐๘.๐๐ ๒,๒๓๗,๔๔๒.๐๐ ๑,๕๗๔,๓๐๐.๐๐     ๑,๘๕๒,๗๗๐   
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                 
  งบบุคลำกร                 
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                 
    เงินเดือนพนักงาน ๐.๐๐ ๔๘๖,๒๔๐.๐๐ ๗๗๑,๕๐๐.๐๐ ๘๑๙,๑๕๔.๐๐ ๗.๐๖ % ๘๗๖,๙๖๐   
    เงินประจ าต าแหน่ง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
    เงินวิทยฐานะ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๔๒,๐๐๐   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๐.๐๐ ๗๘,๒๔๐.๐๐ ๒๐,๕๔๐.๐๐ ๙๑๓,๓๘๓.๐๐ -๕.๔๑ % ๘๖๔,๐๐๐   
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐๑,๔๘๖.๐๐ -๕.๔๑ % ๙๖,๐๐๐   

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ๐.๐๐ ๕๘๐,๔๘๐.๐๐ ๘๑๓,๕๔๐.๐๐ ๑,๘๗๖,๐๒๓.๐๐     ๑,๘๗๘,๙๖๐   
รวมงบบุคลำกร ๐.๐๐ ๕๘๐,๔๘๐.๐๐ ๘๑๓,๕๔๐.๐๐ ๑,๘๗๖,๐๒๓.๐๐     ๑,๘๗๘,๙๖๐   

  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำตอบแทน                 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๑๗.๐๐ ๖๔๖.๘๓ % ๓๐,๐๐๐   

รวมค่ำตอบแทน ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๑๗.๐๐     ๓๐,๐๐๐   
  ค่ำใช้สอย                 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

      
โครงการแข่งขันกีฬาสายสมัพันธ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลบ้านไร ่

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๗๐,๐๐๐ 
  

      โครงการงานวันเด็กแห่งชาต ิ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

๓๘๕,๖๘๐.๐๐ ๘๗๙,๔๔๐.๐๐ ๑,๐๙๕,๑๒๐.๐๐ ๑,๑๑๐,๓๘๐.๐๐ -๑.๓๓ % ๑,๐๙๕,๖๖๐ 
  

รวมค่ำใช้สอย ๔๖๕,๖๘๐.๐๐ ๙๓๙,๔๔๐.๐๐ ๑,๐๙๕,๑๒๐.๐๐ ๑,๑๑๐,๓๘๐.๐๐     ๑,๑๖๕,๖๖๐   
  ค่ำวัสดุ                 
    วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๙,๖๔๐.๐๐ ๔๑,๔๙๙.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐,๐๐๐   
    ค่าอาหารเสรมิ (นม) ๑,๘๓๙,๕๑๒.๙๖ ๑,๒๘๐,๙๖๑.๕๐ ๒,๔๙๖,๐๓๗.๐๘ ๒,๑๓๑,๒๔๕.๐๐ ๓๓.๖๑ % ๒,๘๔๗,๕๒๐   
    ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ๒๖๗,๘๔๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐,๐๐๐   

รวมค่ำวัสดุ ๒,๑๓๗,๐๐๑.๙๖ ๑,๓๒๒,๔๖๐.๕๐ ๒,๔๙๖,๐๓๗.๐๘ ๒,๑๕๑,๒๔๕.๐๐     ๒,๘๙๗,๕๒๐   
  ค่ำสำธำรณูปโภค                 
    ค่าไฟฟ้า ๘,๐๓๖.๒๐ ๑๐,๒๑๖.๔๗ ๙,๒๖๗.๒๒ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๕,๐๐๐   

รวมค่ำสำธำรณูปโภค ๘,๐๓๖.๒๐ ๑๐,๒๑๖.๔๗ ๙,๒๖๗.๒๒ ๒๕,๐๐๐.๐๐     ๒๕,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๒,๖๑๐,๗๑๘.๑๖ ๒,๒๗๔,๑๑๖.๙๗ ๓,๖๐๐,๔๒๔.๓๐ ๓,๒๙๐,๖๔๒.๐๐     ๔,๑๑๘,๑๘๐   

  งบลงทุน                 
  ค่ำครุภัณฑ ์                 
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                 
      เก้าอี้ท างาน  ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      เก้าอี้พนักพิง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕,๘๐๐   
      เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๐,๒๐๐   
      ช้ันวางหนังสือ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓,๕๐๐   
      ชุดโต๊ะอนุบาล ๖ ที่น่ัง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๗๐,๒๐๐   
      ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๓,๒๐๐   
      โต๊ะท างาน ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๗,๘๐๐   
    ครุภณัฑ์การศึกษา                 
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      กระดานลื่นหมีน้อย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๙,๕๐๐   
      กระบะทรายรูปหา้เหลี่ยม ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๓,๕๐๐   
      เก้าอี้สีหวาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑,๒๕๐   
      ชุดท่อลอดบ้านน้อย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๙๙,๕๐๐   
      ชุดฝึกกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๒,๕๐๐   
      ชุดรวมเครื่องเล่น ๕ สหายพาเพลนิ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๒๐,๐๐๐   
      ท่อลอดอุโมงค ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๘,๕๐๐   
      บ้านแฝดปีนป่ายกระดานลื่น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๒,๕๐๐   
      ม้าหมุน ๖ ที่น่ังพลาสติก ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๗๘,๐๐๐   
      ไม้กระดก ๔ ที่น่ัง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๘,๕๐๐   
      โยกเยก ก.ไก่ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒,๕๐๐   
      โยกเยกกระต่าย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒,๕๐๐   
      โยกเยกช้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕,๐๐๐   
      โยกเยกปลาโลมา ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒,๕๐๐   
      โยกเยกมา้หรรษา ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒,๕๐๐   
      โยกเยกยรีาฟลายจุด ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕,๐๐๐   
      โยกเยกรถไฟ ๘ ที่น่ัง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๑,๕๐๐   
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 
      เครื่องเล่น  DVD ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒,๙๐๐   
      โทรทัศน ์ แอล อี ดี (LED TV)  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๔๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                 
      เครื่องคอมพิวเตอร ์  ส าหรับส านกังาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๗,๐๐๐   

      
เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์หรือ 
LED ส ี

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๕,๐๐๐ 
  

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

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗,๙๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

รวมค่ำครภุัณฑ ์ ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕,๗๐๐.๐๐ ๔๓,๓๐๐.๐๐     ๖๗๐,๘๕๐   
  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 
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      โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านไร่ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๐,๐๐๐   

      
โครงการติดตั้งรางน้ าฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังใหม ่

๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๕๐,๐๐๐   
รวมงบลงทุน ๑๗๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕,๗๐๐.๐๐ ๔๓,๓๐๐.๐๐     ๗๒๐,๘๕๐   

  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๕,๐๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๕๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวันใน
สังกัด สพฐ. )  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๙๗๓,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      
เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวันใน
สังกัด สพฐ.) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔,๙๐๐,๐๐๐ 
  

รวมเงินอุดหนุน ๕,๐๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๕๗,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๗๓,๐๐๐.๐๐     ๔,๙๐๐,๐๐๐   
รวมงบเงินอุดหนุน ๕,๐๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๕๗,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๗๓,๐๐๐.๐๐     ๔,๙๐๐,๐๐๐   

รวมงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ ๗,๘๒๐,๗๑๘.๑๖ ๖,๕๕๑,๕๙๖.๙๗ ๙,๓๙๖,๖๖๔.๓๐ ๑๐,๑๘๒,๙๖๕.๐๐     ๑๑,๖๑๗,๙๙๐   
รวมแผนงำนกำรศึกษำ ๙,๓๙๐,๓๒๕.๑๖ ๗,๙๔๙,๓๐๔.๙๗ ๑๑,๖๓๔,๑๐๖.๓๐ ๑๑,๗๕๗,๒๖๕.๐๐     ๑๓,๔๗๐,๗๖๐   

แผนงำนสำธำรณสุข                 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข                 
  งบบุคลำกร                 
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                 
    เงินเดือนพนักงาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๔๑,๖๒๓   
    เงินประจ าต าแหน่ง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๒,๐๐๐   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ ๕๑๒,๐๐๐.๐๐ ๒๖.๕๖ % ๖๔๘,๐๐๐   
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐ % ๗๒,๐๐๐   

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕๗๒,๐๐๐.๐๐     ๑,๑๐๓,๖๒๓   
รวมงบบุคลำกร ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕๗๒,๐๐๐.๐๐     ๑,๑๐๓,๖๒๓   

  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำตอบแทน                 
              



 

  
ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  35 

 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๓,๙๖๐ 

รวมค่ำตอบแทน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๕๓,๙๖๐   
  ค่ำใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๐.๐๐ ๗,๖๐๐.๐๐ ๗๖,๕๔๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ -๑๖.๖๗ % ๑๐๐,๐๐๐   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐,๐๐๐   

      
โครงการรณรงค์ให้ความรูเ้กี่ยวกับขยะและ
การคัดแยกขยะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๐.๐๐ ๑๕๓,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๖๙,๓๗๒.๘๓ ๓๖,๒๕๓.๗๖ ๔๐,๖๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒.๘๖ % ๑๐๐,๐๐๐   
รวมค่ำใช้สอย ๖๙,๓๗๒.๘๓ ๑๙๗,๑๕๓.๗๖ ๑๑๗,๑๔๗.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐     ๒๒๐,๐๐๐   

  ค่ำวัสดุ                 
    วัสดุส านักงาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐,๐๐๐   
    วัสดุงานบ้านงานครัว ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๐,๐๐๐   
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕๐,๐๐๐   
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๑๒๐,๘๐๐.๐๐ ๑๐๘,๗๐๐.๐๐ ๑๕๕,๘๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐๐,๐๐๐   
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๕๐ % ๑๐,๐๐๐   

รวมค่ำวัสดุ ๑๓๒,๔๐๐.๐๐ ๑๐๘,๗๐๐.๐๐ ๑๕๕,๘๐๐.๐๐ ๒๘๐,๐๐๐.๐๐     ๓๑๐,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๒๐๑,๗๗๒.๘๓ ๓๐๕,๘๕๓.๗๖ ๒๗๒,๙๔๗.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐     ๕๘๓,๙๖๐   

  งบลงทุน                 
  ค่ำครุภัณฑ ์                 
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                 
      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕,๘๐๐   
      ตู้เอกสาร  ชนิดลิ้นชัก ๔ ลิ้นชัก ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๗,๙๐๐   
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                 
      คอมพิวเตอร์โนส้บุ๊ก ส าหรับส านักงาน  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๑,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ ส ี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
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รวมค่ำครภุัณฑ ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๑,๖๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐     ๑๓,๗๐๐   
รวมงบลงทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๑,๖๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐     ๑๓,๗๐๐   

  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมเงินอุดหนุน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   
รวมงบเงินอุดหนุน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข ๖๘๑,๗๗๒.๘๓ ๕๔๕,๘๕๓.๗๖ ๑,๐๖๔,๕๔๗.๐๐ ๑,๐๗๒,๐๐๐.๐๐     ๑,๗๐๑,๒๘๓   
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น                 
  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ                 
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐,๐๐๐   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐๐,๐๐๐ 
  

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๖,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ
โดยชุมชนท่ียังยืนของผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง และผู้น า
ชุมชนต าบลบ้านไร ่

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐๐,๐๐๐ 

  

      

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ
โดยชุมชนท่ียังยืนของผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง และผู้น า
ชุมชนต าบลบ้านไร ่ ประจ าป ี๒๕๖๒  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๒,๔๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

  
รวมค่ำใช้สอย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘๘,๔๐๐.๐๐     ๒๒๐,๐๐๐   

  ค่ำวัสดุ                 
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    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ๖๔๓,๒๐๐.๐๐ ๒๔๑,๘๔๐.๐๐ ๒๘๓,๒๑๙.๐๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๑.๕๒ % ๕๐๐,๐๐๐   
    วัสดุเครื่องแต่งกาย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐,๐๐๐   

รวมค่ำวัสดุ ๖๔๓,๒๐๐.๐๐ ๒๔๑,๘๔๐.๐๐ ๒๘๓,๒๑๙.๐๐ ๓๔๐,๐๐๐.๐๐     ๕๑๐,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๖๔๓,๒๐๐.๐๐ ๒๔๑,๘๔๐.๐๐ ๒๘๓,๒๑๙.๐๐ ๕๒๘,๔๐๐.๐๐     ๗๓๐,๐๐๐   

  งบลงทุน                 
  ค่ำครุภัณฑ ์                 
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 
      หลังคารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
    ครุภณัฑ์การเกษตร                 
      เครื่องพ่นละอองฝอย ๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      เครื่องพ่นหมอกควัน   ๕๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
    ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                 
      รถเข็นเปลหาม ๑ ไก Stretcher ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๐,๐๐๐   
    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว                 
      ตู้เย็น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      เตาเผาขยะ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๐๐,๐๐๐   

รวมค่ำครภุัณฑ ์ ๕๙,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖๗,๐๐๐.๐๐     ๕๒๐,๐๐๐   
รวมงบลงทุน ๕๙,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖๗,๐๐๐.๐๐     ๕๒๐,๐๐๐   

  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์                 

      
เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓๒๐,๐๐๐ 
  

รวมเงินอุดหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐     ๓๒๐,๐๐๐   
รวมงบเงินอุดหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐     ๓๒๐,๐๐๐   

รวมงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น ๗๐๒,๒๐๐.๐๐ ๒๔๘,๘๔๐.๐๐ ๒๘๓,๒๑๙.๐๐ ๑,๐๑๕,๔๐๐.๐๐     ๑,๕๗๐,๐๐๐   
รวมแผนงำนสำธำรณสุข ๑,๓๘๓,๙๗๒.๘๓ ๗๙๔,๖๙๓.๗๖ ๑,๓๔๗,๗๖๖.๐๐ ๒,๐๘๗,๔๐๐.๐๐     ๓,๒๑๗,๒๘๓   

แผนงำนสังคมสงเครำะห ์                 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์                 



 

  
ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  38 

 

  งบบุคลำกร                 
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                 
    เงินเดือนพนักงาน ๕๔๒,๔๔๔.๐๐ ๒๘๙,๓๒๐.๐๐ ๕๕๓,๖๒๕.๐๐ ๕๓๑,๙๖๐.๐๐ ๑๘.๘๑ % ๖๓๒,๐๔๐   
    เงินประจ าต าแหน่ง ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๔๒,๐๐๐   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๑๖๐,๐๘๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๙๔,๖๗๐.๐๐ ๑๔๓,๒๕๐.๐๐ ๐.๑๙ % ๑๔๓,๕๒๐   
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒,๔๙๕.๐๐ ๒๒,๕๐๐.๐๐ -๒๒.๒๒ % ๑๗,๕๐๐   

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ๗๔๔,๕๒๔.๐๐ ๔๒๗,๓๒๐.๐๐ ๗๐๒,๗๙๐.๐๐ ๗๓๙,๗๑๐.๐๐     ๘๓๕,๐๖๐   
รวมงบบุคลำกร ๗๔๔,๕๒๔.๐๐ ๔๒๗,๓๒๐.๐๐ ๗๐๒,๗๙๐.๐๐ ๗๓๙,๗๑๐.๐๐     ๘๓๕,๐๖๐   

  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐ 
  

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒,๐๐๐   
    ค่าเช่าบ้าน ๒๙,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๗,๐๐๐   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ๔,๒๙๐.๐๐ ๕๑๐.๐๐ ๒,๖๗๐.๐๐ ๙,๖๐๐.๐๐ ๐ % ๙,๖๐๐   

รวมค่ำตอบแทน ๓๓,๒๙๐.๐๐ ๑๕,๕๑๐.๐๐ ๒,๖๗๐.๐๐ ๒๘,๖๐๐.๐๐     ๓๘,๖๐๐   
  ค่ำใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๓๙,๙๐๐.๐๐ ๕๔,๘๖๐.๐๐ ๑๗,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕๐,๐๐๐   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒๗,๒๖๐.๐๐ ๒๒,๘๘๔.๐๐ ๑๔,๔๗๒.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ -๕๑.๒๒ % ๒๐,๐๐๐   
      โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
โครงการปันรัก  ปันน้ าใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและ
คนพิการ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๐๐,๐๐๐ 
  

      
โครงการปันรัก ปันน้ าใจ ห่วงใยผูสู้งอายุและ
คนพิการ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๘,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      โครงการวันผู้สูงอาย ุ ๑๔๙,๗๐๐.๐๐ ๑๕๓,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๕๐,๐๐๐   
รวมค่ำใช้สอย ๕๙๖,๘๖๐.๐๐ ๒๓๑,๖๔๔.๐๐ ๓๑,๗๗๒.๐๐ ๑๘๙,๐๐๐.๐๐     ๔๒๐,๐๐๐   
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  ค่ำวัสดุ                 
    วัสดุส านักงาน ๑๙,๙๑๘.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐,๐๐๐   
    วัสดุงานบ้านงานครัว ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕,๐๐๐   
    วัสดุก่อสร้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๐,๐๐๐   
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ -๖๔.๒๙ % ๑๐,๐๐๐   

รวมค่ำวัสดุ ๑๙,๙๑๘.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๔๓,๐๐๐.๐๐     ๗๕,๐๐๐   
  ค่ำสำธำรณูปโภค                 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐ % ๕,๐๐๐   

รวมค่ำสำธำรณูปโภค ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐     ๕,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๖๕๐,๐๖๘.๐๐ ๒๕๗,๑๕๔.๐๐ ๕๒,๔๔๒.๐๐ ๒๖๑,๖๐๐.๐๐     ๕๓๘,๖๐๐   

  งบลงทุน                 
  ค่ำครุภัณฑ ์                 
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                 
      เก้าอี้มีพนักพิง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๑,๗๐๐   
      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน   ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      เครื่องอ่านบัตรประชาชน  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      ชุดโซฟา  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      ตู้กดน้ า แบบ ๒ หัวกด (น้ าร้อน,น้ าเย็น) ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐   
      ตู้นิรภัย  ระบบล็อก ๒ ช้ัน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๑,๑๐๐   
      ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับชนิดบิด ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕,๕๐๐   
      ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบทรงสูง   ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      ตู้เหล็กแบบ  ๑๕  ลิ้นชัก ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕,๐๐๐   
      โต๊ะคอมพิวเตอร ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ -๕๐ % ๒,๕๐๐   
      โต๊ะท างาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓,๙๐๐   
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                 
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ ส าหรับงานส านักงาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับประมวลผล  แบบ
ที่ ๑  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   ส าหรับงาน
ประมวลผล 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๒,๐๐๐ 
  

      
เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเชอร์หรือ 
LED ส ี 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔,๓๐๐ 
  

      เครื่องส ารองไฟฟ้า ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๗,๕๐๐   
      เครื่องส ารองไฟฟ้า  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมค่ำครภุัณฑ ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑๑,๖๐๐.๐๐ ๔๔,๕๐๐.๐๐     ๙๓,๕๐๐   
รวมงบลงทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑๑,๖๐๐.๐๐ ๔๔,๕๐๐.๐๐     ๙๓,๕๐๐   

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์ ๑,๓๙๔,๕๙๒.๐๐ ๖๘๔,๔๗๔.๐๐ ๘๖๖,๘๓๒.๐๐ ๑,๐๔๕,๘๑๐.๐๐     ๑,๔๖๗,๑๖๐   
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์                 
  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำใช้สอย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      โครงการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่สตรแีม่บ้าน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐๐,๐๐๐   
      โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่อาชีพ ๐.๐๐ ๑๑๔,๘๙๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต าบลบ้าน
ไร ่

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๔๔,๒๔๐.๐๐ ๕๒๔,๔๔๐.๐๐ -๔๒.๘ % ๓๐๐,๐๐๐ 
  

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านไร ่

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐๐,๐๐๐ 
  

      
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในต าบลบ้าน
ไร ่

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๐,๐๐๐ 
  

รวมค่ำใช้สอย ๐.๐๐ ๑๑๔,๘๙๐.๐๐ ๓๔๔,๒๔๐.๐๐ ๕๖๔,๔๔๐.๐๐     ๕๔๐,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๐.๐๐ ๑๑๔,๘๙๐.๐๐ ๓๔๔,๒๔๐.๐๐ ๕๖๔,๔๔๐.๐๐     ๕๔๐,๐๐๐   

รวมงำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห ์ ๐.๐๐ ๑๑๔,๘๙๐.๐๐ ๓๔๔,๒๔๐.๐๐ ๕๖๔,๔๔๐.๐๐     ๕๔๐,๐๐๐   
รวมแผนงำนสังคมสงเครำะห์ ๑,๓๙๔,๕๙๒.๐๐ ๗๙๙,๓๖๔.๐๐ ๑,๒๑๑,๐๗๒.๐๐ ๑,๖๑๐,๒๕๐.๐๐     ๒,๐๐๗,๑๖๐   
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แผนงำนเคหะและชุมชน                 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน                 
  งบบุคลำกร                 
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)                 
    เงินเดือนพนักงาน ๓๒๒,๖๔๐.๐๐ ๒๒๒,๐๔๐.๐๐ ๓๕๕,๙๘๐.๐๐ ๓๗๘,๕๗๐.๐๐ ๗๑.๓๘ % ๖๔๘,๘๑๐   
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๖๔,๒๖๐   
    เงินประจ าต าแหน่ง ๔๐,๕๑๖.๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๔๒,๐๐๐   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๔๗๔,๗๒๐.๐๐ ๒๘๐,๗๐๐.๐๐ ๓๗๘,๐๐๐.๐๐ ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗.๙๘ % ๗๖๖,๐๐๐   
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ๔๔,๗๐๐.๐๐ ๒๕,๗๒๕.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๐๐๐.๐๐ ๑๗๖.๙๒ % ๑๐๘,๐๐๐   

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ๘๘๒,๕๗๖.๐๐ ๕๕๒,๙๖๕.๐๐ ๘๑๗,๙๘๐.๐๐ ๗๙๕,๕๗๐.๐๐     ๑,๖๒๙,๐๗๐   
รวมงบบุคลำกร ๘๘๒,๕๗๖.๐๐ ๕๕๒,๙๖๕.๐๐ ๘๑๗,๙๘๐.๐๐ ๗๙๕,๕๗๐.๐๐     ๑,๖๒๙,๐๗๐   

  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำตอบแทน                 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๐,๐๐๐ 
  

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓,๐๐๐   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๐,๐๐๐   

รวมค่ำตอบแทน ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐     ๑๐๓,๐๐๐   
  ค่ำใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๕๘,๗๑๙.๐๐ ๒๗,๘๔๐.๕๐ ๔๙,๐๔๘.๙๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๒๓,๕๕๕.๐๐ -๗๖.๓๙ % ๑๐๐,๐๐๐   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๗๔๔.๐๐ ๓,๙๒๘.๐๐ ๔,๓๑๒.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐ % ๓๐,๐๐๐   
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๑๕๘,๓๕๔.๐๐ ๖๕,๔๙๐.๐๐ ๔๘,๕๒๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ -๑๖.๖๗ % ๑๐๐,๐๐๐   

รวมค่ำใช้สอย ๒๑๗,๘๑๗.๐๐ ๙๗,๒๕๘.๕๐ ๑๐๑,๘๘๐.๙๐ ๕๕๓,๕๕๕.๐๐     ๒๓๐,๐๐๐   
  ค่ำวัสดุ                 
    วัสดุส านักงาน ๗,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๙๙๙.๐๐ ๑๘,๐๒๙.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐,๐๐๐   
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ๑๗๘,๑๕๐.๐๐ ๑๐๓,๙๓๔.๐๐ ๗๕,๒๖๐.๐๐ ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ ๒.๕๖ % ๒๐๐,๐๐๐   
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    วัสดุก่อสร้าง ๒๖๒,๗๐๓.๐๐ ๑๕๔,๙๘๓.๐๐ ๒๗๔,๓๔๐.๐๐ ๔๐๓,๐๙๕.๕๖ ๙๘.๔๖ % ๘๐๐,๐๐๐   
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓,๓๐๐.๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๖๐,๐๐๐   
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๒๗๙,๖๐๐.๐๐ ๓๒๔,๖๐๐.๐๐ ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ % ๔๐๐,๐๐๐   
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐   
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๑๑๕.๐๐ ๒๓,๔๔๕.๐๐ -๕๗.๓๕ % ๑๐,๐๐๐   

รวมค่ำวัสดุ ๗๓๐,๗๕๓.๐๐ ๖๒๘,๕๑๖.๐๐ ๖๔๐,๐๔๔.๐๐ ๑,๐๐๑,๕๔๐.๕๖     ๑,๕๐๐,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๙๗๐,๕๗๐.๐๐ ๗๔๙,๗๗๔.๕๐ ๗๖๕,๙๒๔.๙๐ ๑,๕๘๐,๐๙๕.๕๖     ๑,๘๓๓,๐๐๐   

  งบลงทุน                 
  ค่ำครุภัณฑ ์                 
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                 
      เก้าอี้มีพนักพิง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๑,๗๐๐   
      ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      ตู้เหล็ก  ๒ บานเปิด  มือจับชนิดบิด  ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      โต๊ะท างาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓,๙๐๐   
    ครุภณัฑ์การเกษตร                 

      
เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง  ขนาด ๕.๕  
แรงม้า 

๕๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๕,๔๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า   ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๙,๔๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
    ครุภณัฑ์ก่อสร้าง                 
      เครื่องเจียรไฟฟ้า  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      เครื่องผสมปูน  แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๖,๐๐๐   

      
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีตแบบเหลีย่ม (Cube 
Mold) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๕,๐๐๐ 
  

      
ชุดทดสอบความเข้มเหลวคอนกรตี (slump  
test) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๕,๐๐๐ 
  

      ตู้เช่ือม  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖,๕๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      แบบพิมพ์หล่อท่อ คสล. ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๔,๐๐๐   
      แบบพิมพ์หล่อรางระบายน้ า ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๖๐,๐๐๐   
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      ล้อวัดระยะทาง   ชนิดดิจิตอล  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      เลื่อยวงเดือน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๕๕๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      สว่านไฟฟ้า  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๓๕๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                 

      
เครื่องคอมพิวเตอร ์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี ๒ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓๐,๐๐๐ 
  

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED  สี 
แบบ Network 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐,๐๐๐ 
  

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

๐.๐๐ ๗,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

    ครุภณัฑ์อื่น                 
      เครื่องดูดโคลน   ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๙,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมค่ำครภุัณฑ ์ ๕๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๙๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๔,๒๐๐.๐๐     ๒๒๕,๖๐๐   
  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                 

      
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพิม่แรงดันประปา
หมู่บ้านหนองใหญ ่ หมู่ที่ ๙  

๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

              
  

      
ค่าออกแบบค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน  
นิติบุคคลหรือบุคลภายนอกเพื่อใหไ้ด้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๒๖,๐๐๐ 

  

      
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมอาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒,๕๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒,๕๐๐.๐๐     ๑๒๖,๐๐๐   
รวมงบลงทุน ๕๒,๐๐๐.๐๐ ๑๘๒,๙๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๖,๗๐๐.๐๐     ๓๕๑,๖๐๐   

  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
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    เงินอุดหนุนส่วนราชการ                 
      อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓๕,๗๓๖.๑๙ -๕๒.๑๔ % ๔๐๐,๐๐๐   

รวมเงินอุดหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓๕,๗๓๖.๑๙     ๔๐๐,๐๐๐   
รวมงบเงินอุดหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓๕,๗๓๖.๑๙     ๔๐๐,๐๐๐   

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ๑,๙๐๕,๑๔๖.๐๐ ๑,๔๘๕,๖๓๙.๕๐ ๑,๖๕๓,๙๐๔.๙๐ ๓,๔๐๘,๑๐๑.๗๕     ๔,๒๑๓,๖๗๐   
งำนไฟฟ้ำถนน                 
  งบลงทุน                 
  ค่ำครุภัณฑ ์                 
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 

      
รถยนต์บรรทุกเทท้ายตดิเครนพรอ้มกระเช้า
ไฟฟ้า 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                 
      ชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๒๓,๐๐๐   

รวมค่ำครภุัณฑ ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐     ๑๒๓,๐๐๐   
รวมงบลงทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐     ๑๒๓,๐๐๐   

  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๑๘๙,๔๔๐.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมเงินอุดหนุน ๑๘๙,๔๔๐.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   
รวมงบเงินอุดหนุน ๑๘๙,๔๔๐.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   
รวมงำนไฟฟ้ำถนน ๑๘๙,๔๔๐.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐     ๑๒๓,๐๐๐   

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน ๒,๐๙๔,๕๘๖.๒๗ ๑,๔๘๕,๖๓๙.๕๐ ๑,๖๕๓,๙๐๔.๙๐ ๕,๙๐๘,๑๐๑.๗๕     ๔,๓๓๖,๖๗๐   
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน                 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน                 
  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำใช้สอย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      โครงการตามนโยบายของรัฐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๕,๕๗๐.๐๐ ๑๑๙.๔๔ % ๑๐๐,๐๐๐   



 

  
ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  45 

 

รวมค่ำใช้สอย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๕,๕๗๐.๐๐     ๑๐๐,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๕,๕๗๐.๐๐     ๑๐๐,๐๐๐   

รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๕,๕๗๐.๐๐     ๑๐๐,๐๐๐   
รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๕,๕๗๐.๐๐     ๑๐๐,๐๐๐   

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร                 
งำนกีฬำและนันทนำกำร                 
  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำใช้สอย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ ๐.๐๐ ๓๑๒,๑๐๐.๐๐ ๔๗๒,๕๑๔.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๔๙๐,๐๐๐   
      โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์  ๑๔๙,๓๕๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์อ าเภอ
เทพสถิต 

๐.๐๐ ๑๑๘,๑๙๕.๐๐ ๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓๕,๐๐๐ 
  

      

โครงการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลบ้านไร ่
"กีฬาเยาวชนแม่บ้านต้านยาเสพตดิและ
สนับสนุนการสร้างความปรองกดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ" 

๑๙๗,๑๙๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

  

      
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านไร่คัพ  ครั้งท่ี 
๓ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านไร่คัพ  ครั้งท่ี 
๔  

๐.๐๐ ๑๐,๔๘๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลไทยคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นอ าเภอ
เทพสถิต   

๐.๐๐ ๑๒,๙๖๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

  

      
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล
ไทคัพ 

๒๙,๙๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

รวมค่ำใช้สอย ๔๐๖,๔๗๐.๐๐ ๔๕๓,๗๓๗.๐๐ ๔๗๒,๕๑๔.๐๐ ๕๒๕,๐๐๐.๐๐     ๕๒๕,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๔๐๖,๔๗๐.๐๐ ๔๕๓,๗๓๗.๐๐ ๔๗๒,๕๑๔.๐๐ ๕๒๕,๐๐๐.๐๐     ๕๒๕,๐๐๐   
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  งบลงทุน                 
  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                 

      
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค ์(ลาน
ศาลากลางบ้าน)  หมู่ที่ ๑๐  

๙๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ๙๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   
รวมงบลงทุน ๙๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   

  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมเงินอุดหนุน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   
รวมงบเงินอุดหนุน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   

รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร ๗๔๔,๔๗๐.๐๐ ๔๕๓,๗๓๗.๐๐ ๔๗๒,๕๑๔.๐๐ ๕๒๕,๐๐๐.๐๐     ๕๒๕,๐๐๐   
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น                 
  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำใช้สอย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      
โครงการจดังานประเพณีวันลอยกระทง
ประจ าป ี

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐๐,๐๐๐ 
  

      โครงการจดังานวันลอยกระทงประจ าต าบล  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   

      
โครงการจดังานวันลอยกระทงประจ าปีต าบล
บ้านไร ่ 

๙๐,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

รวมค่ำใช้สอย ๙๐,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐     ๑๐๐,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๙๐,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐     ๑๐๐,๐๐๐   

  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนเอกชน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
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      อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๖  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   

      
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ
ประเพณีวันผูสู้งอายุหรือประเพณวีันลอย
กระทง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๖๐,๐๐๐ 

  

      
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ
ประเพณีแห่ดอกผึ้งของชาวญัฮกูร 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๐,๐๐๐ 
  

รวมเงินอุดหนุน ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐     ๒๑๐,๐๐๐   
รวมงบเงินอุดหนุน ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐     ๒๑๐,๐๐๐   

รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน่ ๓๕๐,๔๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑๐,๐๐๐.๐๐     ๓๑๐,๐๐๐   
งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว                 
  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๒๑,๘๒๒.๐๐ ๓๑,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕,๐๐๐   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สามแยกบ้านไร ่ ๐.๐๐ ๑๒๕,๕๓๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๕๐๑,๓๗๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไร ่

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๔๙,๔๗๓.๐๐ ๕๕๘,๖๙๐.๐๐ -๑๐.๕ % ๕๐๐,๐๐๐ 
  

      
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอก
กระเจียวบาน 

๐.๐๐ ๓๐๒,๔๗๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

รวมค่ำใช้สอย ๕๒๓,๑๙๒.๐๐ ๔๕๙,๑๐๗.๐๐ ๔๔๙,๔๗๓.๐๐ ๕๖๓,๖๙๐.๐๐     ๕๐๕,๐๐๐   
  ค่ำวัสดุ                 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ๒๖,๘๒๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐   
    วัสดุก่อสร้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐   

รวมค่ำวัสดุ ๒๖,๘๒๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๒๐,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๕๕๐,๐๑๙.๐๐ ๔๕๙,๑๐๗.๐๐ ๔๔๙,๔๗๓.๐๐ ๕๖๓,๖๙๐.๐๐     ๕๒๕,๐๐๐   
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  งบลงทุน                 
  ค่ำครุภัณฑ ์                 
    ครุภณัฑ์อื่น                 
      ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   

รวมค่ำครภุัณฑ ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐     ๐   
  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 
      โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการนกัท่องเที่ยว ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๐๖,๐๐๐   

      
โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยว  

๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างอาคารจ าหน่ายสนิค้า(สาม
แยกบ้านไร่) 

๑๘๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      โครงการปรับปรุงลานจอดรถบา้นฮัญกุร ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๒๐๖,๐๐๐   

รวมงบลงทุน ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐     ๒๐๖,๐๐๐   
รวมงำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ๘๘๖,๐๑๙.๐๐ ๔๕๙,๑๐๗.๐๐ ๔๔๙,๔๗๓.๐๐ ๖๑๓,๖๙๐.๐๐     ๗๓๑,๐๐๐   
รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร ๑,๙๘๐,๘๘๙.๐๐ ๑,๑๒๒,๘๔๔.๐๐ ๑,๑๓๑,๙๘๗.๐๐ ๑,๔๔๘,๖๙๐.๐๐     ๑,๕๖๖,๐๐๐   

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ                 
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน                 
  งบลงทุน                 
  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                 
      โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช  หมู่ที ่ ๒  ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช  หมู่ที่ ๔  ๐.๐๐ ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช  หมู่ที่ ๘  ๐.๐๐ ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ ๑ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม  หมู่ที่ ๑๔   ๐.๐๐ ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (หลังใหม่ ) 
หมู่ที่ ๑๑  

๑๘๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  



 

  
ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  49 

 

      
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม (หลังใหม่) 
หมู่ที่ ๗  

๑๘๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหลังใหม ่ หมู่
ที่ ๗  

๐.๐๐ ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม (คุ้มเขานาง
รักษ์) หมู่ที่ ๔  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ(ทางลงน า้ตกเท
พนา) 

๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๐  

๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว  หมู่ที่ ๑๖  ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๘  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 

      
โครงการก่อสร้างขยายเขตไหล่ทาง คสล.(ซอย 
๕-ซอย๒) หมู่ที่ ๘  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย ๕ นายวนา
สันต์)  หมู่ที่ ๒ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๑๓,๐๐๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างวัด ) หมู่
ที่ ๑ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๒๘,๐๐๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ด้านทิศใต้ของ
หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๕ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๘๐,๐๐๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางทิศ
ตะวันออก) หมู่ที่ ๑๖  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นมอวัด) หมู่ที่ 
๖ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๓๒,๐๐๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางลงซอย และ
ท้ายซอย (ซอย ๗) หมู่ที่ ๑๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๒๘,๐๐๐ 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ข้างไข่ตาขอด) 
หมู่ที่ ๔  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(คุ้มหนองปรือ) 
หมู่ที่ ๑๖  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย ๗ ไปวัดวัง
กวาง ) หมู่ที่ ๑๔ 

๙๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยกลางบ้าน) 
หมู่ที ่ ๕ 

๙๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๒๘,๐๐๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยข้างป้อม
ต ารวจ) หมู่ที่ ๑๑  

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยข้างโรงเรียน) 
หมู่ที่ ๙  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยข้างวัดไปป่า
ชุมชน) หมู่ที่ ๔ 

๙๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยตะวันออก
บ้านนางสาวร าไพเมียฟรั่ง) หมู่ที่ ๒   

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยถ้ าหมานิล) 
หมู่ที่ ๑๓  

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยทิศตะวันตก
หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๕ 

๙๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยทิศใต้
หมู่บ้าน ) หมู่ที่ ๑๕ 

๙๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านครู
สมชาย) หมู่ที่ ๑๐  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตา
เปี๊ยก) หมู่ที่ ๑๓  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาพจน์) 
หมู่ที่ ๑๑  

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางจันจิ
รา) หมู่ที่ ๒ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๓๖,๐๐๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านยาย
แม้น) หมู่ที่ ๖  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านยายยศ) 
หมู่ที่ ๑๐  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านลุงถม) 
หมู่ที่ ๙  

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยผู้ช่วยเล็ก ) 
หมู่ที่ ๙ 

๙๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยโรงสูบ
ประปา) หมู่ที่ ๓ 

๙๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหน้า
โรงเรียน) หมู่ที่ ๓   

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหน้าลานมัน) 
หมู่ที่ ๓ 

๙๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหน้าศาลา
ประชาคม-บ้านร าพัน พลทวี) หมูท่ี่ ๑๒  

๐.๐๐ ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหลัง
โรงเรียน) หมู่ที่ ๖  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหอจ่ายข้าง
วัด) หมู่ที่ ๖  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหอถังประปา
ต่อ คสล.เดิม-บ้านนายเช่ือม พัดเจริญ) หมู่ที่ 
๓  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอุ่นไอรัก ) 
หมู่ที่ ๙ 

๙๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอุ่นไอรัก-คอ
สะพาน) หมู่ที่ ๙  

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต่อคอนกรีตเดมิ
ซอยโรงสูบน้ าประปาหมู่บ้าน-ป่าชุมชน) หมู่ที่ 
๓  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางทิศตะวันตก) 
หมู่ที่ ๑๖  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทิศตะวันตกของ
หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๕ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทิศใตข้อง
หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๕  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ฝายน้ าท่าล่าง-
สามแยกนายบุญพร้อมสุนา) หมู่ที ่๑๑ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(วอยผู้ช่วย
ไพรฑูรย์-สุรยิันฟาร์ม) หมู่ที่ ๒  

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายตะวันออก
บ้าน) หมู่ที่ ๖  

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเทพพนา-น้ า
ลาด) หมู่ที่ ๑๐  

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายคง
ฤทธิ์ไปสระน้ า) หมู่ที่ ๑๔ 

๙๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านพ่อคง) 
หมู่ที่ ๑๐ 

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายโรงสูบ
ประปา) หมู่ที่ ๖  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สี่แยกบ้านตา
หลัด) หมู่ที่ ๑๕  

๐.๐๐ ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบา้นนายกิ่ง-
นางนกน้อย) หมู่ที่ ๑๖  

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน
หมู่บ้าน (ซอยบ้านนางจันทร์จริา) หมู่ที่ ๒    

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พืน้ท่ี
การเกษตร (สายไร่ยายหนอม) หมูท่ี่ ๑๑  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูภายใน
หมู่บ้าน (ซอย ๓) หมู่ที่ ๘ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๘๓,๐๐๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัววี คสล. หมู่
ที่ ๑๓ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๗๒,๐๐๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างลาน คสล.(เช่ือมเมรุวัดวัง
อ้ายโพธิ์ ) หมู่ที่ ๔ 

๙๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างลาน คสล.(หน้าศาลา
ประชาคม) หมู่ที่ ๔  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างสะพานบล๊อกคอนเวิส  หมู่ที่ 
๗  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการก่อสร้างหอถังประปา (คุ้มตาเมีย้น) 
หมู่ที่ ๑๓  

๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๐๙,๐๐๐   

      
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (คุ้มหนองมน) 
หมู่ที่ ๑ 

๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (สายวัด) หมู่ท่ี ๖ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.(คุ้มหนอง
มน) หมู่ที่ ๑  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(หน้าโรงเรยีน ถึงหน้าถนนด า) หมู่ที่ ๒  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      โครงการขุดลอกฝายบ้านวังตาเทพ หมู่ที่ ๕  ๐.๐๐ ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือพลังงาน
แสงอาทิตย ์ระบบสูบน้ าดิบ หมู่ที่ ๙ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๙๓,๐๐๐ 
  

      โครงการเสรมิหลังฝาย(บ้านป้าใจ) ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                 

      
โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. (สาย
คุ้มหนองมน) หมู่ที่ ๑ 

๙๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
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โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. (หน้า
วัด-คุ้มดง) หมู่ที่ ๑ 

๙๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการปรับปรุงถนน คสล. (ซอยประปา ) 
หมู่ที่ ๓  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการปรับปรุงถนน คสล. (ผู้ใหญ่สมคดิต่อ
บล๊อกคัลเวสิก์) หมู่ที่ ๖  

๒๘๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการปรับปรุงถนน คสล.( ซอย ๖ กลาง
ซอย) หมู่ที ่ ๑๔  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการปรับปรุงถนน คสล.(ซอย ๕ กลาง
ซอย) หมู่ที่ ๑๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการปรับปรุงถนนดิน (สายเขาน้อยไปวัง
อ้ายคง) หมู่ที่ ๕  

๙๔,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการปรับปรุงถนนดินเขา้สู่พื้นที่การเกษตร 
(สายไร่ทิดคลิก) หมู่ที่ ๔  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านโนน
สวรรคเ์ก่า) หมู่ที่ ๗ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๔๓,๐๐๐ 
  

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก 
(สายหินดาดแพะ-ในหลึง) หมู่ที่ ๕ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่องพูนดิน 
(เส้นไร่พ่อแว-้พ่อแบน) หมู่ที่ ๑๒  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกร่องพูนดิน
พร้อมวางท่อ คสล. จ านวน ๓ จุด (เส้นไร่
ผู้ใหญ่เพิ่ม-ลุงสมหมาย) หมู่ที่ ๑๒  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

  

      
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๒  

๑๙๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙   

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ๒,๙๘๓,๕๐๐.๐๐ ๒,๙๗๗,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐     ๒,๘๔๕,๐๐๐   
รวมงบลงทุน ๒,๙๘๓,๕๐๐.๐๐ ๒,๙๗๗,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐     ๒,๘๔๕,๐๐๐   
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รวมงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ๒,๙๘๓,๕๐๐.๐๐ ๒,๙๗๗,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐     ๒,๘๔๕,๐๐๐   
รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ ๒,๙๘๓,๕๐๐.๐๐ ๒,๙๗๗,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐     ๒,๘๔๕,๐๐๐   

แผนงำนกำรเกษตร                 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร                 
  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำใช้สอย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      
โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๖,๖๐๕.๐๐ ๘๗,๙๖๐.๐๐ ๗๐.๕๓ % ๑๕๐,๐๐๐ 
  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๑๑,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
รวมค่ำใช้สอย ๑๑,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๖,๖๐๕.๐๐ ๘๗,๙๖๐.๐๐     ๑๕๐,๐๐๐   

  ค่ำวัสดุ                 
    วัสดุการเกษตร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๘,๐๙๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมค่ำวัสดุ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๘,๐๙๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๑๑,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๔,๖๙๕.๐๐ ๘๗,๙๖๐.๐๐     ๑๕๐,๐๐๐   

  งบลงทุน                 
  ค่ำครุภัณฑ ์                 
    ครุภณัฑ์การเกษตร                 
      เครื่องพ่นยา ๔,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
เครื่องสูบน้ า  แบบหอยโข่ง ชนิดเครื่องยนต์
ดีเซล 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๕,๐๐๐ 
  

      เครื่องสูบน้ าบาดาล  ๑.๕  แรงม้า ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๗๔,๘๐๐   
      เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๓๖,๕๐๐   
      เครื่องสูบน้ าอัตโนมัต ิ ๑๐  แรงม้า ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๙,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      เครื่องสูบน้ าอัตโนมัต ิ๕.๕  แรงมา้  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๑,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว                 
      เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๘,๐๐๐   

รวมค่ำครภุัณฑ ์ ๔,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓๕,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐     ๒๙๔,๓๐๐   
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  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 
      โครงการขุดลอกฝายยางเกาะ  หมูท่ี่ ๑  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐   
รวมงบลงทุน ๔,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓๔,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐     ๒๙๔,๓๐๐   

รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร ๑๖,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๘๘,๗๙๕.๐๐ ๘๗,๙๖๐.๐๐     ๔๔๔,๓๐๐   
งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้                 
  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำใช้สอย                 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              
  

      โครงการตามแนวพระราชด าร ิ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๕,๐๕๐.๐๐ ๑๐๓,๑๒๐.๐๐ ๙๓.๙๕ % ๒๐๐,๐๐๐   
รวมค่ำใช้สอย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๕,๐๕๐.๐๐ ๑๐๓,๑๒๐.๐๐     ๒๐๐,๐๐๐   

รวมงบด ำเนินงำน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๕,๐๕๐.๐๐ ๑๐๓,๑๒๐.๐๐     ๒๐๐,๐๐๐   
  งบลงทุน                 
  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 

      
โครงการก่อสร้างฝาย คสล. (นานางหลอด) 
หมู่ที่ ๘  

๒๘๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      โครงการขุดลอก (คลองตาแก้ว) หมู่ที่ ๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๐๐,๐๐๐   
      โครงการขุดลอก (ฝายล าปอแดง) หมู่ที่ ๑๓  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   
      โครงการขุดลอกคลอง(ฝายตาขาล) หมู่ที่ ๗  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐   

      
โครงการขุดลอกคลองโคกกระเบื้องไห (ใต้
ฝาย) หมู่ท่ี ๓ 

๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      
โครงการขุดลอกคลองบ้านสวนสวรรค ์หมู่ที่ 
๑๒ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๐๐,๐๐๐ 
  

      
โครงการขุดลอกคลองหัวฝายบ้านโนนส าราญ 
หมู่ที่ ๒  

๙๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
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โครงการขุดลอกฝาย สปก. (หลังบ้านนาย
สุเมธ) หมู่ที่ ๑๒  

๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 
  

      โครงการขุดลอกฝายตาก้อง  หมู่ที ่๑๐  ๙๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      โครงการขุดลอกฝายปรกใหญ ่ หมู่ที่ ๒  ๙๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   

      
โครงการขุดลอกสระน้ า (ตะวันตก,ตะวันออก
บ้าน) หมู่ที่ ๑๕  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 
  

      
โครงการขุดลอกสระน้ าสารธารณะ(คุ้มเขานาง
รักษ์) หมู่ที่ ๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๑๐,๐๐๐ 
  

      โครงการขุดลอกสระน้ าหนา้วัด  หมู่ที่ ๑๔  ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ๙๗๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๒๐,๐๐๐.๐๐     ๖๑๐,๐๐๐   

รวมงบลงทุน ๙๗๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๒๐,๐๐๐.๐๐     ๖๑๐,๐๐๐   
รวมงำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ ๙๗๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๕,๐๕๐.๐๐ ๗๒๓,๑๒๐.๐๐     ๘๑๐,๐๐๐   

รวมแผนงำนกำรเกษตร ๙๘๙,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๗๓,๘๔๕.๐๐ ๘๑๑,๐๘๐.๐๐     ๑,๒๕๔,๓๐๐   
แผนงำนกำรพำณิชย์                 
งำนกิจกำรประปำ                 
  งบด ำเนินงำน                 
  ค่ำวัสดุ                 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ๕๗๕,๔๐๐.๐๐ ๖๔๖,๗๐๐.๐๐ ๗๙๐,๑๐๕.๐๐ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๙๐๐,๐๐๐   

รวมค่ำวัสดุ ๕๗๕,๔๐๐.๐๐ ๖๔๖,๗๐๐.๐๐ ๗๙๐,๑๐๕.๐๐ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐     ๙๐๐,๐๐๐   
  ค่ำสำธำรณูปโภค                 
    ค่าไฟฟ้า ๑,๒๐๗,๓๗๒.๖๓ ๙๑๕,๐๘๕.๓๖ ๑,๓๓๗,๐๘๘.๔๖ ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒.๖๓ % ๑,๖๘๐,๐๐๐   

รวมค่ำสำธำรณูปโภค ๑,๒๐๗,๓๗๒.๖๓ ๙๑๕,๐๘๕.๓๖ ๑,๓๓๗,๐๘๘.๔๖ ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐     ๑,๖๘๐,๐๐๐   
รวมงบด ำเนินงำน ๑,๗๘๒,๗๗๒.๖๓ ๑,๕๖๑,๗๘๕.๓๖ ๒,๑๒๗,๑๙๓.๔๖ ๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐     ๒,๕๘๐,๐๐๐   

รวมงำนกิจกำรประปำ ๑,๗๘๒,๗๗๒.๖๓ ๑,๕๖๑,๗๘๕.๓๖ ๒,๑๒๗,๑๙๓.๔๖ ๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐     ๒,๕๘๐,๐๐๐   
รวมแผนงำนกำรพำณิชย์ ๑,๗๘๒,๗๗๒.๖๓ ๑,๕๖๑,๗๘๕.๓๖ ๒,๑๒๗,๑๙๓.๔๖ ๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐     ๒,๕๘๐,๐๐๐   

แผนงำนงบกลำง                 
งบกลำง                 
  งบกลำง                 
  งบกลำง                 
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    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๖๙,๑๗๔.๐๐ ๑๗๖,๗๘๗.๐๐ ๑๘๙,๕๑๐.๐๐ ๒๗๐,๓๖๐.๐๐ ๐ % ๒๗๐,๓๖๐   
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙,๖๕๗.๐๖ ๒๔.๒๖ % ๑๒,๐๐๐   
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ๐.๐๐ ๑๐,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๖๗๐,๙๐๐.๐๐ ๑๒,๗๖๗,๖๐๐.๐๐ ๑๒.๘๕ % ๑๔,๔๐๘,๔๐๐   
    เบี้ยยังชีพคนพิการ ๐.๐๐ ๒,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๕๔,๔๐๐.๐๐ ๑๘.๕๓ % ๕,๒๘๐,๐๐๐   
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ๖๖,๕๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๕๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๒๐,๐๐๐   
    ส ารองจ่าย ๕,๓๖๖,๙๔๒.๐๐ ๓,๗๑๕,๐๐๐.๐๐ ๙,๓๖๔,๖๔๕.๐๐ ๖,๒๘๖,๒๖๐.๐๐ -๖๐.๒๓ % ๒,๕๐๐,๐๐๐   
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐   
      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ -๗.๙๓ % ๒๒๒,๘๐๐   

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

๒๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๐,๙๓๐.๐๐ ๒๔๐,๙๓๐.๐๐ ๒๔.๒๓ % ๒๙๙,๓๐๗ 
  

รวมงบกลำง ๖,๐๑๙,๖๑๖.๐๐ ๑๗,๖๗๑,๗๘๗.๐๐ ๒๕,๗๒๐,๔๘๕.๐๐ ๒๔,๓๙๑,๒๐๗.๐๖     ๒๓,๑๑๒,๘๖๗   
รวมงบกลำง ๖,๐๑๙,๖๑๖.๐๐ ๑๗,๖๗๑,๗๘๗.๐๐ ๒๕,๗๒๐,๔๘๕.๐๐ ๒๔,๓๙๑,๒๐๗.๐๖     ๒๓,๑๑๒,๘๖๗   
รวมงบกลำง ๖,๐๑๙,๖๑๖.๐๐ ๑๗,๖๗๑,๗๘๗.๐๐ ๒๕,๗๒๐,๔๘๕.๐๐ ๒๔,๓๙๑,๒๐๗.๐๖     ๒๓,๑๑๒,๘๖๗   

รวมแผนงำนงบกลำง ๖,๐๑๙,๖๑๖.๐๐ ๑๗,๖๗๑,๗๘๗.๐๐ ๒๕,๗๒๐,๔๘๕.๐๐ ๒๔,๓๙๑,๒๐๗.๐๖     ๒๓,๑๑๒,๘๖๗   
รวมทุกแผนงำน ๓๘,๗๒๗,๑๙๕.๙๑ ๔๒,๗๒๙,๑๗๘.๐๔ ๕๙,๙๘๑,๕๑๓.๘๗ ๖๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐     ๗๐,๕๐๐,๐๐๐   
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภมูิ 

                          
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  70,500,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น   

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
 งำนบริหำรทั่วไป รวม 10,333,260 บำท  
  งบบุคลำกร รวม 6,962,860 บำท  
   เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม 3,019,520 บำท  
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกฯ/รองนายก  ได้แก่  
1).เงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ  20,400  บาท  
เป็นเงิน  244,800 บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน             
2).เงินเดือนรองนายก อบต.ในอัตราเดือนละ  11,220 บาท  
จ านวน  2  อัตรา เป็นเงิน  269,280  บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้ . 
12  เดือน  

      

 
   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนายกฯ/รองนายก   ได้แก่   
1). เงินประจ าต าแหน่งนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท  
เป็น เงิน  21,000  บาท                                   .                    
2). เงินประจ าต าแหน่งรองนายกอบต.ในอัตราเดือนละ 880 บาท 
จ านวน  2  อัตรา เป็นเงิน  21,120 บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 
เดือน   

      

 
   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายก  ได้แก่  
1). เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 1,750 
บาท  เป็นเงิน 21,000  บาท                                 .                
2). เงินค่าตอบแทนพิ เศษรองนายก  อบต.  ในอัตราเดือน
ละ 880 บาท จ านวน  2 อัตรา  เป็นเงิน 21,120 บาท            . 
ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน                                           

      

 
   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
จ านวน 90,000 บาท 

 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการ
นายก อบต. ในอัตรา เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 
86,400  บาท 
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   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,331,200 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ได้แก่                   
1). เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. ในอัตราเดือน
ละ  11,220  บาท   เป็นเงิน  134,640  บาท   
2). เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา  อบต.อัตราเดือน
ละ  9,180 บาท   เป็นเงิน  110,160 บาท               
3). เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต.ในอัตราเดือน
ละ7,200  บาท   เป็นเงิน  86,400  บาท                
4). เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. เป็น
เงิน  2,000,000  บาท  ค านวณ  ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน   

      

 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 3,943,340 บำท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,333,840 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ปลัด  รองปลัดหัวหน้า
ส านักปลัดฯ   หัวหน้าส านักปลัด  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  นักทรัพยากรบุคคล  เจ้าพนักงานธุรการฯ  เป็นต้น  จ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี                             .
(ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน  

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 21,420 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของส านักงาน
ปลัดฯ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี          
(ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน 

      

 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 252,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ปลัด อบต.  รองปลัด อบต.  หัวหน้าส านักปลัด  ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี(ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,322,640 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
พนักงานขับรถยนต์    พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  นักการภาร
โรง พนักงานจ้างทั่วไป เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่าย
ไว้ 12  เดือน   

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 13,440 บาท  

      

 
 

 

 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  ค่าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้างของส านักงานปลัดฯ  จ านวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน 
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  งบด ำเนินงำน รวม 3,133,000 บำท  
   ค่ำตอบแทน รวม 564,000 บำท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 400,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง , ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ,เงินรางวัล,เงินท า
ขวัญ ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว และ ค่าป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาที่เสียไปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่  ฯลฯ  เป็นต้น 

      

 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้           .  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว1562  ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน  ของพนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส านักปลัดฯและ
พนักงานส่วนต าบลสังกัดส านักงานปลัด อบต.  ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบดังนี้                        
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548           
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551                              

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายก อบต. ปลัด
อบต.รองปลัด อบต.หัวหน้าส านักปลัดฯ และพนักงานส่วนต าบล
ในสังกัดส านักงานปลัด อบต.ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  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 ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน           
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0809.3/ว1013 ลงวันที่
18  กุมภาพันธ์   2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
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   ค่ำใช้สอย รวม 1,470,000 บำท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 450,000 บาท  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม)  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดส านักงานส านักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
เข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้น
เตอร์ค่าธรรม  เนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้                                                      
กรณีค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ                  .                                         
(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ ง อุปกรณ์ ไฟฟ้าเ พ่ิม เติม
ค่าธรรมเนียม   รวมถึ งการปรับปรุ งระบบไฟฟ้า   การเ พ่ิม
ก าลังไฟฟ้า   การขยายเขตไฟฟ้า   การบ ารุงรักษาหรือซ่อม 
แซมระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์                                       
กรณีจ้ำงเหมำบริกำร  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการดังนี้                                                 . 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0313.4/ว 1452  ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม  2541  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
2)  ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลง
วันที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบ.การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ  และสาธารณูปโภค                       
กรณีจ้ำงแรงงำน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้                   
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน                                                                     
2)  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

      

 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 45,000 บาท  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น        
(1)  ค่ ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลให้ตั้ ง
งบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณ
ที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่ก าหนดและตาม
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและ
ให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  มา
ประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  (รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  58,677,909.20  บาท)                                .      
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง.มหาดไทย   หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน   ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจ านวนบุคคล
และรายงานการประชุม   เ พ่ือใช้ เป็นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย   โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรอง
การจ่าย  ข้อ(1)และ(2)  ด าเนินการตามหนังสือสั่ งการดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381 ลง
วันที่  28  กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่
จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต.พนักงานอบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.ที่เดินทาง
ไปประชุม อบรม สัมมนาดูงานหรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ
ดังนี้                                
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

      

 
    ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 400,000 บาท  

      

  
เพ่ือใช้ส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฏหมายก าหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การ
รณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร  แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   ตามความเหมาะสม   โดยค านึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ 
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    ค่าพวงมาลา   ช่อดอกไม้  และกระเช้าดอกไม้ จ านวน 5,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย   ช่อดอกไม้   กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา   ตามความจ า เป็น  ตามหนังสือสั่งการดังนี้           . 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท 0407/ว1284   ลง
วันที่ 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือ
มอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ สรุป
มีนัยส าคัญดังนี้                                                  .                     
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ                                                                           
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มี
เกียรติ  ชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจาก
ประเทศไทยคนละไมเ่กิน  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 การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้
บุคคลต่าง ๆ  ค่าพวงมาลา  และพานประดับพุ่มดอกไม้ 

      

 
    โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในต าบล จ านวน 10,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงาน  ลูกจ้าง
พนักงานจ้างอบต. และ เด็กเยาวชน   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการตามระเบียบ ตามระเบียบ
กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้           
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ.ศ .  2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 330 ล าดับที่ 4 
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    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท า  ทบทวน  เพ่ิมเติม   หรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดท า  ทบทวน  เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่    โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อ  สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตาม
หนังสื่อสั่งกาดังนี้                
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่  2) พ .ศ .  2559                                                        
2)  ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.2/
ว 0600  ลงวันที่  29  มกราคม  2559   เรื่อง   การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุ ด  ที่  มท  0810.3/
ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง   ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-
2564) ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น    ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว
6247  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2560  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด   ที่  มท 0810.3/
ว 0357  ลงวันที ่19  มกราคม  2561     
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313.4/ว3722 ลง
วันที่ 10 สิงหาคม 2555  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ว2931  ลง
วันที่  15 พฤษภาคม  2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ่ น (พ . ศ . 2561-2565)  หน้ า 
330 ล าดับที่ 2                  
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    โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ

ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 230,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร   สมาชิกสภา อบต.   พนักงาน   ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง อบต.  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร   ค่าถ่าย
เอกสาร   ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายโครงการ   ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการ
จัดท าโครงการ  ตามระเบียบ กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น   พ.ศ .  2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 332 ล าดับที่ 12 

      

 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่นรถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศอาคารส านักงาน  
เครื่องขยายเสียง  เครื่องรับส่งวิทยุ  เครื่องสูบน้ า  โทรทัศน์  กล้อง
ถ่ายรูป วัสดุ  ครุภัณฑ์ต่างๆฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                                        .   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/          .
ว 1555  ลงวันที่  22 มีนาคม  2560  เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และสาธารณูปโภค 

      

 
   ค่ำวัสดุ รวม 454,000 บำท  
   วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้  สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น เช่น  กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ 
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คลิป เป็ก เทป  พีวีซี  แบบใส  น้ าดื่มบริการประชาชนฯลฯ โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. ที่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2. ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ LED  ฯลฯ โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1. ที่มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556    
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
2. ที ่มท 0808.2/ ว 1134   ลงวันที่ 9  มิถุนายน2558    
เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
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หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง น้ าจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ถาด ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้                                .                               
1. ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2. ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติ ด ตั้ ง  เ ป็ น ต้ น เ ช่ น  น้ า มั นท า ไม้   ทิ น เ นอร์  สี  แปร งทาสี
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปูฯลฯ โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                      
1. ที่มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2556    
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2. ที ่มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558    
เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ 
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยน
ส ภ า พ ไ ป ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า อั น สั้ น  ร ว ม ถึ ง ร า ย จ่ า ย เ พ่ื อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
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ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ในสายไมล์  เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอต
และสกรูฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2556เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
2. ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 194,000 บาท  

      

  
- เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ห า น้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ ห ล่ อ ลื่ น
ต่างๆ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุง
ต้ม ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือน้ ามันที่ใช้ใน
กรณีที่ ข อรั บการสนั บสนุ น เครื่ อ ง จั ก รจ ากส่ วนร าชการ
อ่ืน ฯลฯ ตามรายละเอียดดังนี้                        
1). รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน  กค 1589 อัตราค่าใช้จ่าย
วัสดุเชื้อเพลิง  ปีละไม่เกิน  37,700  บาท   
2). รถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 4  ล้อ หมายเลขทะเบียบ กจ. 
3530 อัตราค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิง  ปีละไมเกิน  41,900  บาท 
3). รถบรรทุกน้ า  หมายเลขทะเบียน บต 6228 ชัยภูมิ  ปีละไม่
เกิน  41,900  บาท                                                     
3).น้ าเบนซิน เครื่องตัดหญ้าประมาณการเท่าที่จะจ่ายจริง  โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้           
1. ที่มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม2556 เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
2. ที่มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน   
2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
4. ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22 มีนาคม  
2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย   วัสดุ  และ
สาธารณูปโภค  
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  โดยเป็นรายจ่าย
เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งสิ่ งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์
, พู่กันและสี, ฟิล์ม, เมมโมรี่การ์ด, รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  เป็นต้น                        
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                 .  
1. ที่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม2556  เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2. ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ        

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ ง  เป็นต้น  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล  ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                                                                                        

1. ที่มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม2556  เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           .                                           
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2. ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              .                 
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 645,000 บำท  
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ อบต.บ้านไร่ และที่อ่ืนๆ   ที่
เป็นอ านาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่   โดย
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการด่วนมากที่ มท0808.2/ ว 1555  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่า
ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค    

      

 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐานประจ าส านักงาน  
ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย ค่า
บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 

      

 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

      

 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 130,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าพ้ืนที่บริการ
อิน เตอร์ เน็ ต  ปรับปรุ งข้อมูล   และค่ าจดทะเบี ยนโด เมน
เนม .go.th  รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่า
เคเบิ้ลทีวี    ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม   เป็นต้น   และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการฯลฯ  

      

 
  งบลงทุน รวม 207,400 บำท  
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 207,400 บำท  
   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
    เก้าอ้ีพนักพิง จ านวน 11,600 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขาเหล็กชุป
โครเมี่ยมกันสนิม  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  58 X ลึกไม่น้อยกว่า
59 X สูงไม่น้อยกว่า  92-114  ซม.  จ านวน  4  ตัว ๆ ละ 
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2,900  บาท   ลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม ,ปรับระดับความสูง-ต่ า
ด้วยระบบไฮโดรลิก (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด   
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถื้อปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
  
 1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            
3). ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน   
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
-ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  (พ . ศ . 2561-2565)          
หน้าที่ 451 ล าดับที่ 12                                    

    ชุดซุ้มแท่นพระบรมฉายาลักษณฺ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถ 

จ านวน 99,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดแท่นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ   ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  
- กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง 120 x 200 ซม                    . 
- ครุฑ ขนาด 30 ซม                                                          . 
- พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาด 60 ซม                                             . 
- ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 80 x ด้านหน้ายาว160 x ด้านข้าง
ลึก  50  ซม                                                      . 
- ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 120 ซม                                 . 
- ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ด้านในกรอบ ขนาด 80 x 160 ซม. 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์)  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือดังนี้  
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558. เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                      .
หน้าที่ 452 ล าดับที่ 13 
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    ชุดโซฟา 5 ที่นั่ง จ านวน 12,900 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟา   5 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 
ละ 12,900  บาท  คุณลักษณะดังนี้   
1.ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม    
2. เก้าอ้ี 1 ตัวยาว  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 178  ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า  73 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 88 ซม. นั่งได ้3 ที่นั่ง 
3. เก้าอ้ี ตัวเดี่ยว  จ านวน 2 ตัว  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 62 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า  73 ซม. สูงไม่น้อยกว่า  88  ซม.   
4. เบาะฟองน้ าหุ้มหนังเทียม 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) โดยถื้อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน   
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ               . 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้าที่ 450 ล าดับที่ 6 

      

 
    ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด จ านวน 5,500 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  ตู้  2 บานเปิดมือจับชนิดบิด (มอก. )
จ านวน  1 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้                                                                 .  
1) มีมือจับชนิดบิด                                                                        . 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น                                                  . 
3) คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ์ ประจ าเดือน ธันวาคม  2561)  
โดยถื้อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                                          .   
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิน่ 
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2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                     
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
หน้า 450 ล าดับที่ 8 

    ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 3,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 3 ฟุต  จ านวน 1 ตู้ 
ตู้ละ  3,500  บาท คุณลักษณะดังนี้                                       . 
1) มีบานเลื่อนกระจก                                                            . 
2) มีแผนปรับระดับไม่น้อยกว่า 2 ชั้น                                          . 
3) มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า   88  ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า 
40.6 ซม. และสูงไม่น้อยกว่า  87.4  ซม. (จัดซื้อตามราคาท้อง                                 
ตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) โดยถื้อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                  .             
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
255๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                .   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 451 ล าดับที่ 9 

      

 
    โต๊ะท างาน จ านวน 3,900 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัวๆ ละ 3,900 บาท                                 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  1,200  ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า 668 ซม. 
สู ง ไม่น้ อยกว่ า750  ซม.  (จัดซื้ อตามราคาท้ องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  
โดยถื้อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                           .                                                        
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
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2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี  (พ . ศ . 2561-2565)
หน้าที่ 451 ล าดับที่ 12 

    โต๊ะประชุมห้องประธานสภา จ านวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมขนาด  8  ทีน่ั่ง จ านวน 1 ชุด  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
1. โต๊ะประชุมทรงเรียว   ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมตัวที                    .  
2. จ านวน 8 ที่นั้ง  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า  240  ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  75 ซม.                                  .    
3. เก้้าอ้ี  8  ตัว ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมกันสนิม  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 58 X ลึกไม่น้อยกว่า 59 X สูงไม่น้อยกว่า 92-114  ซม.   
ลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม,ปรับระดับความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดร
ลิก(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) โดยถื้อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                      .
หน้า 452  ล าดับที่ 15 

      

 
    โทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 4,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ส านักงานจ านวน 1 เครื่อง   
เครื่องๆ ละ  4,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้           
1.  เป็นโทรศัพท์ไร้สาย   
2.  หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า  1.8  นิ้ว     
3.  แสดงหมายเลขเรียกเข้า (Caller ID)    
4.  บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ไม่น้อยกว่า  10  หมายเลข  
5.  รองรับจ านวนสายเรียกเข้าได้ 1 สาย   
6.  หน่วยความจ าสมุดโทรศัพท์  100  หมายเลข  
7. ระบบตอบรับสามารถบันทึกข้อความได้  18  นาท ี  
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(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) โดยถื้อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                  .
หน้า 450  ล าดับที่ 7 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท  

      

  
เ พ่ือเป็นค่าจัดซื้ อ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ ก  ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน  2 เครื่องๆ ละ  ราคา  22,000   บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน                                                    . 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า  4 แกนหลัก 
(4 core) จ านวน  1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่ าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้                                                           . 
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ  า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่ า  2.2 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ                                                              . 
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ  า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง                                                                 . 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB                                                                    . 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย                                                   . 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว                                     . 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง                                                             . 
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- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ                                              .
เครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                                     . 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ  Bluetooth(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15  มีนาคม                                 
2562)โดยถื้อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้               
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                        
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 454  ล าดับที่ 2  

      
  

        
    เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 15,000 บาท  

      

  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สีจ านวน 
1 เครื่อง เครื่อง ๆ ละ  15,000  บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น                                               .
Printer, Copier  และ Scannerภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi           . 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ  A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มี หน่ ว ยคว ามจ า  (Memory) ขนาด ไม่ น้ อยกว่ า  256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า                . 
1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)            . 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า                . 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา              . 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์               . 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี  พ.ศ2562  ณ  วันที่   15  มีนาคม   2562 )โดยถื้
อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่ ม ท  0808.2/ ว  1657   ล ง วั น ที่  1 6  ก ร ก ฎ า ค ม 
2556 เ รื่ องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้าที่ 449 ล าดับที่ 3 

      
  

        
  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บำท  
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บำท  
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
    โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ
จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ให้
เทศบาลต าบลเทพสถิต  โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้                              .  
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                    
2.)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม  2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )                     .
หน้า 330 ล าดับที่ 1 
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 งำนบริหำรงำนคลัง รวม 2,522,700 บำท  
  งบบุคลำกร รวม 1,918,000 บำท  
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,918,000 บำท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,000,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นต้น
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 2561-2563)  ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี(ปีงบประมาณ 2561-
2563) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 840,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองคลังเช่น   
ผช.จนท.การเงินและบัญชี  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ  ผช.เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้  พนักงานจดมาตรวัดน้ า  พนักงานผลิตน้ าประปา 
พนักงานจ้างทั่วไป เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี(ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน  

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน  อัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2561-2563)  ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

      

 
  งบด ำเนินงำน รวม 585,000 บำท  
   ค่ำตอบแทน รวม 25,000 บำท  
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการดังนี้           
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่
วัน 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้อ านวยการกองคลัง
และพนักงานส่วนต าบลในสังกัดกองคลัง อบต. ตามระเบียบและ
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หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้                                    .                         
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่28 มิถุนายน  2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน     
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร    

   ค่ำใช้สอย รวม 475,000 บำท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 65,000 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ งบริการ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม)  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดส านักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้า
เล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้น
เตอร์  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่  ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุและสาธารณูปโภค                 .            
กรณีค่ าติดตั้ ง ไฟฟ้า                                                      
(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ ง อุปกรณ์ ไฟฟ้า เ พ่ิม เติม 
ค่ าธรรมเนียม   รวมถึ งการปรับปรุ งระบบไฟฟ้า  การเ พ่ิม
ก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์  กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการ ดังนี้                                                          .            
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0313.4/ว 1452 ลง
วันที่27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                         .                                    
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี ้                        .  
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   บรรพ 3 ลักษณะ6     
จ้างแรงงาน                                                             .               
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2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541                        . 
 

 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ที่
เดินทางไปประชุมประอบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป ติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี้                                                    .    
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

      

 
    โครงการออกส ารวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ

รองรับ พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
จ านวน 350,000 บาท 

 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการออกส ารวจและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือรองรับ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  โดยจ่ายเป็นค่าจัดท าแผนที่
แม่บท   งานจัดท าแผนที่กายภาพ  งานตรวจสอบข้อมูลที่ดินและ
เชื่อมโยงรูปแปลงกับทะเบียนที่ดิน   งานออกส ารวจน าเข้าข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน ผ.ท.1 งานจัดท าฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดิน
รายแปลง   งานส ารวจข้อมูลภาคสนาม งานจัดท าบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   งานจัดท าแผนที่ภาษี (ผท.7) งานจัดท า
โปรแกรม  หนังสือแจ้งยื่นแบบช าระภาษี  และการฝึกอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ
ตามระเบียบ ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ.ศ .  2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 330 ล าดับที่ 4 

      

 
   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 ครุภัณฑ์ต่าง ๆฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการด่วนมาก  ที่ ชย 0808.2/
ว 1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
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ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และสาธารณูปโภค  
 
 

   ค่ำวัสดุ รวม 80,000 บำท  
   วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น  เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัดยางลบ 
คลิป เป๊ก เทป พีวีซี แบบใส น้ าดื่มบริการประชาชน ฯลฯ   
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ งการดังนี้          
1. ที่มท  0808.2/ ว  1657 ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
2. ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ ง  เป็นต้น  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
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1. ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่16กรกฎาคม  2556เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
2. ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559   เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 5,000 บำท  
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

      

 
  งบลงทุน รวม 19,700 บำท  
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 19,700 บำท  
   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
    เก้าอ้ีพนักพิง จ านวน 8,700 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 58 ซม.ลึกไม่น้อยกว่า59  ซม.สูงไม่น้อยกว่า 92-
114 ซม. จ านวน  3  ตัว ๆ ละ 2,900  บาท  ลักษณะหุ้มด้วย
หนังเทียม ,ปรับระดับความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด   เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
มาตราฐานครุภัณฑ์)  โดยถื้อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้    
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่  16 มกราคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ     
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565.)                    .                           
หน้าที่ 455 ล าดับที่ 6 

      

 
    ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  มือจับชนิดบิด จ านวน 11,000 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อ  ตู้  2 บานเปิดมือจับชนิดบิด (มอก. ) 
จ านวน  2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้                                                                      .  
1) มีมือจับชนิดบิด                       

      

 



 

  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 :อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ 84 

 

2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น        
3) คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ์  ประจ าเดือน ธันวาคม 2561) โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                  .
หน้า 455 ล าดับที่ 7 
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
  

 งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,100,000 บำท  
  งบด ำเนินงำน รวม 100,000 บำท  
   ค่ำใช้สอย รวม 100,000 บำท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการ
จัดท าโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมายและหนังสื่อสั่งการดังนี้       
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                  .
หน้าที่ 334  ล าดับที่ 3 

      

 
    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ จ านวน 70,000 บาท  

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์เป็นต้น  โดยถือ
ปฏิบัติดังนี้                                                                      .  
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559   
3.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.5/ว 2208  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557              .  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 335 ล าดับที่ 1 
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  งบลงทุน รวม 3,000,000 บำท  
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 3,000,000 บำท  
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        
    รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ จ านวน 3,000,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์   ชนิดไม่น้อย
กว่า  6  ล้อ ขับเคื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด
ไม่น้อยกว่า  6 สูบ 4 จังหวะ  มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 
แรงม้า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า    8,000  ลิตร  หรือไม่น้อย
กว่า  8  ลบ.ม.(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.03  หน้า 477  ล าดับที่ 1 
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แผนงำนกำรศึกษำ 
  

 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ รวม 1,852,770 บำท  
  งบบุคลำกร รวม 828,000 บำท  
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 828,000 บำท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 546,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา
เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563)ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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 2561-2563)ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท  

      

  
- เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้ าง  สั งกัดกอง
การศึกษา เช่น  ผดด.  พนักงานจ้างทั่วไป เป็นต้น จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  (ปีงบประมาณ 2561-
2563)  ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกอง
การศึกษา  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

      

 
  งบด ำเนินงำน รวม 1,002,770 บำท  
   ค่ำตอบแทน รวม 55,000 บำท  
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ   ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้    
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลง
วันที่15  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท  
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้อ านวยการกอง
การศึกษาและพนักงานส่วนต าบลในสังกัดกองการศึกษาอบต. ตาม
ระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  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
วันที่28 มิถุนายน  2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน                               
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร    

      

 
   ค่ำใช้สอย รวม 750,000 บำท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 700,000 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ งบริการ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม)  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ   เช่น   ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดส านักงาน  ค่าจ้างเหมาดูแลเด็ก  ค่าจ้างเหมา
บริการรถรับส่งนักเรียน ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
บริการเครื่องปริ้นเตอร์  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ ว 1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
สาธารณูปโภค                                                               . 
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า       
(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ิม
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ ์                                   
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท 0313.4/ว1452 ลง
วันที่ 27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้    
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1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ  6 จ้าง
แรงงาน                                                                     
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      
 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พ
พักค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ที่จ าเป็น
ในการเดินทางไปราชการ   ของคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา
อบต. พนักงาน  อบต. พนักงานจ้างอบต.  ที่เดินทางไปประชุม
อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้                                               
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

      

 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่นรถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องปรับอากาศ อาหารส านักงาน
เครื่องขยายเสียง เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องสูบน้ าโทรทัศน์  กล้อง
ถ่ ายรู ปวั สดุ  ครุ ภัณฑ์ต่ า ง  ๆฯลฯ   และค่ า ใช้ จ่ าย อ่ืน  ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1555  ลงวันที่22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค    

      

 
   ค่ำวัสดุ รวม 192,770 บำท  
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ 
คลิป เป๊ก เทป พีวีซี แบบใส  น้ าดื่มบริการประชาชน ฯลฯ      
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
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1. ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ  รายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2. ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้         
1. ที่มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
2. ที่ มท 0808.2/ ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 72,770 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติ ด ตั้ ง  เ ป็ น ต้ น เ ช่ น  น้ า มั นท า ไม้   ทิ น เ นอร์  สี  แปร งทาสี
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปูฯลฯ โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                            
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1. ที่มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
2. ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  โดยเป็นรายจ่าย
เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งสิ่ งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ ง  เป็นต้น   เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม,เมมโมรี่การ์ด, รูปสีหรือขาวด าที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ เป็นต้น    โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                               .                
1. ที่มท0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
2. ที่  ม ท 0808.2/ว  1134 ล ง วั น ที่  9  มิ ถุ น า ย น  2 558 
เรื่ อง  การปรับปรุ งหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3. ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ          .            
.                                                                           

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
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ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ ง  เป็นต้น  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิลฯลฯ   โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. ที่มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2. ที่มท0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 5,000 บำท  
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

      

 
  งบลงทุน รวม 22,000 บำท  
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 22,000 บำท  
   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
    ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  มือจับชนิดบิด จ านวน 22,000 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  ตู้  2 บานเปิดมือจับชนิดบิด (มอก. ) 
จ านวน  4 หลัง  ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น   
3) คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ์  ประจ าเดือน ธันวาคม  2561 ) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
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ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 .
หน้า 461 ล าดับที่ 6 
 
 

 งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 11,617,990 บำท  
  งบบุคลำกร รวม 1,878,960 บำท  
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,878,960 บำท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 876,960 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของครู ผดด. จ านวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณ
ตั้งจ่ายไว้12  เดือน  และถือปฏิบัติตามหนังสือที่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ  ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี(ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่าย
ไว้ 12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือดังนี้                               . 
1.) หนังสือที่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง   ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 864,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดแผนงาน
การศึกษาจ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนและ
ถือปฏิบัติตามหนั งสือที่มท  0808.2/ว  3886 ลงวันที่  28 
มิถุนายน 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 96,000 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นเป็นเงินเ พ่ิมต่าง  ๆ  ให้กับพนักงานจ้าง   สังกัด
แผนงานการศึกษา จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี(ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือดังนี้   
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1.) หนังสือที่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง   ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

   
งบด ำเนินงำน 

 
รวม 

 
4,118,180 

 
บำท  

   ค่ำตอบแทน รวม 30,000 บำท  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็กตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  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  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน     
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์  2559 เรื่ องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับ
การศึกษาบุตร    
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท  0808.2/ว  3886 ลง
วันที่  28 มิถุนายน 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   ค่ำใช้สอย รวม 1,165,660 บำท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลบ้านไร่ จ านวน 70,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาสีภายในสายสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านไร่   เช่น  ค่าป้ายโครงการ   ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ ค่าค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในจัดท าโครงการตามระเบียบกฎหมาย  และหนังสื่อ
สั่งการ  ดังนี้                                                                  .    
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                  .
หน้า 347 ล าดับที่ 33 
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    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,095,660 บาท  

      

  
(1) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเพื่อเป็นค่ำ ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำม โครงกำรอำหำร
กลำงวันเด็กเล็ก โดยสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่จ ำนวน 5 แห่ง จ ำนวนเงิน  144 คน  
เป็นเงิน 705,600  บำท ดังนี้  
 
 
1.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่  
จ านวน 32 คนX20บาทX245วันเป็นเงิน 156,800บาท       
1.2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ  
จ านวน 22 คนX20บาทX245 วันเป็นเงิน 107,800  บาท  
1.3.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์                               
จ านวน 13 คนX 20 บาท X 245 วัน   เป็นเงิน 63,700 บาท
1.4.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง    
จ านวน35 คนX20 บาทX245 วันเป็น เป็นเงิน 171,500 บาท
1.5.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่   
จ านวน 42 คน X20 บาทX 245 วัน เป็นเงิน 205,800 บาท   
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   
หน้าที่ 356 ล าดับที่ 60 
ค าชี้แจงเพ่ิมเติมรายการที่(1) ถึง (5)สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่าง
กันได้เนื่องจากจ านวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
ปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษา
ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่าอาหาร  กลางวันตามจ านวนเด็กจริง  หากมี
การโอนเพ่ิมหรือโอนลด  ไม่จ าต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  โดยถือ
ปฏิบั ติ ต ามหนั งสื อ   ที่   มท0816.2/ว  3274 ลงวั นที่  19 
มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิธีการขั้นตอนใน
การเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามข อง
สถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16  มิถุนายน 2552.
แ ล ะ ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท 
0893.3/ 1658 ลงวันที่  22  มีนาคม  2559    
(2) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(รำยหัว)จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย(อำยุ 2-
5 ปี)ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) ในอัตรำคนละ 1,700 
บำท/ป ีจ ำนวน 144  คน เป็นเงิน  244,800 บำท  ดังนี้    
2.1.) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่                             . 
จ านวน 32 คน X 1,700 บาท เป็นเงิน  54,400   บาท 
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2.2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ      
จ านวน 22 คนX 1,700 วัน  เป็นเงิน  37,400 บาท    
2.3.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์                               .
จ านวน  13 คน X 1,700  เป็นเงิน  22,100  บาท 
2.4.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง                                   

      

  
จ านวน  35 คน X 1,700  เป็นเงิน  59,500   บาท                 .       
2.5.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่                            
จ านวน  42 คนX 1,700  เป็นเงิน  71,400  บาท      

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ   ที่  มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิ ถุ น า ยน   2561  เ รื่ อ ง  ซั ก ซ้ อมแนวทา งก า ร จั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ .
2562   วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธน าคา ร ในนามของสถานศึ ก ษ า ให้ ปฏิ บั ติ ต า มห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลง
วันที่ 16 มิถุนายน  2552  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท0893.3/ว 1658   ลงวันที่ 22  มีนาคม 2559 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)                       .  
หน้าที่ 356 ล าดับที่ 60.                                                    
(3) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย
(อำยุ3-5 ปี)ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(ศพด.)จ ำนวน 102 คน              
เป็นเงิน  115,260 บำท แยกออกดังนี้                                   .  
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่   มีจ านวนเด็กปฐมวัย  (3-5 ปี)  
จ านวน  29  คน    เป็นเงิน   32,700   บาท                          .            
1.1  ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน  5,800 
บาท                                                                           . 
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 
5,800  บาท                                                               .                  
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปีเป็นเงิน 
8,700  บ า ท                                      .   
1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ430บาท/ปี เป็นเงิน
12,470  บาท                                        .   
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ มีจ านวนเด็กปฐมวัย  
(3-5 ปี) จ านวน  12 คน  เป็นเงิน 13,560  บาท      .   
2.1  ค่าหนังสือเรียน   อัตราคนละ  200 บาท/ปี    เป็นเงิน
เงิน   2,400   บาท                                                            .
2.2  ค่า อุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200  บาท/ปี  เป็น
เงิน 2,400  บาท                                                       .   
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2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ300 บาท/ปี  เป็นเงิน 
3,600 บาท 
2.4 ค่ า กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น อั ต ร า คน ละ 430บาท / ปี  
5,160 บาท   
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ มีจ านวนเด็กปฐมวัย (3-
5 ปี)  จ านวน 6 คน เป็นเงิน 6,780 บาท 
3.1  ค่ า ห นั ง สื อ เ รี ย น   อั ต ร า ค น ล ะ  200 บ า ท / ปี   เ ป็ น
เงิน  1,200  บาท                 
3.2 ค่า อุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ   200  บาท/ปี  เป็น
เงิน 1,200 บาท                                                           
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท/ปี เป็น
เงิน 1,800   บาท                                                       
  3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปีเป็นเงิน
2,580  บาท                                       
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ มีจ านวนเด็กปฐมวัย (3-5 ปี
จ านวน  33 คน เป็นเงิน 37,290 บาท 
4.1  ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ  200 บาท/ปี  เป็นเงิน 6,600 
บาท 
4.2 ค่า อุปกรณ์การเรียน   อัตราคนละ  200 บาท/ปี   เป็น
เงิน  6,600  บาท                                                       
4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท  /ปี เป็น
เงิน  9,900  บาท                             
4.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ430 บาท/ปี เป็นเงิน
14,190บาท  
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง มีจ านวนเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)
จ านวน22  คน เป็นเงิน 24,860 บาท 
5.1  ค่ า ห นั ง สื อ เ รี ย น   อั ต ร า ค น ล ะ   200 บ า ท / ปี  เ ป็ น
เงนิ 4,400 บาท 
5.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ   200  บาท/ปี  เป็น
เงิน   4,400 บาท 
5.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน   อัตราคนละ  300  บาท/ปี เป็น
เงิน  6,600 บาท 
5.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430  บาท/ปี  เป็น
เงิน 9,460  บาท 
(4) ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ค น
ละ 10,000  บาท/ปี   จ านวน 3 คน เป็นเงิน 30,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามหนั งสื อ ที่  มท 0816.2/ว 3274  ลง
วันที่ 19  มิถุนายน  2561   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
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องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น   ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ .
2562  วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธน าคา ร ในนามของสถานศึ ก ษ า ให้ ปฏิ บั ติ ต า มห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลง
วันที่ 16  มิถุนายน  2552  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้าที่ 356 ล าดับที่ 60 

   ค่ำวัสดุ รวม 2,897,520 บำท  
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.บ้านไร่  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ มีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ
เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้เป็นต้น เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่งมุ้งผ้าปูที่นอนปลอกหมอน ผ้าห่มผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชามช้อน 
ส้อมแก้วน้ าจานรองน้ าจืดที่ซื้อจากเอกชนถาด ฯลฯโดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ งการดังนี้                       
1. ที่มท0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ด่วนที่สุด ที่ ทม 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,847,5200 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน  (สพฐ)  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไร่  จ านวน 5 แห่ง รายละเอียด ดังนี้  
1). โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา  จ านวน 310 คนx8 บาท x260 วัน  
เป็นเงิน 644, 800 บาท  
2). โรงเรียนบ้านโนนส าราญ  จ านวน 81 คนx8 บาทx260 วัน 
เป็นเงิน 168,480 บาท 
3). โรงเรียนโคกกระเบื้องไห  จ านวน 76 คนx8 บาทx260 วัน  
เป็นเงิน 158,080 บาท 
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4). โรงเรียนบ้านวังอ้ายโพธิ์สว่างศิลป์  จ านวน 46 คนx8 บาท
x260 วัน เป็นเงิน 95,680 บาท 
5). โรงเรียนบ้านวังตาเทพ จ านวน 106  คนx8 บาท  x260 วัน 
เป็นเงิน 220,480 บาท 
6). โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง  จ านวน 157  คนx8 บาทx260 วัน  
เป็นเงิน 326,560 บาท 
7). โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  จ านวน  72 คนx8 บาทx260  วัน 
เป็นเงิน 149,760  บาท                                               
8). โรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนา  จ านวน 169 คนx8 บาทx260   
วันเป็นเงิน 351,520 บาท 
9). โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  จ านวน 102 คนx8 บาทx260  วัน 
เป็นเงิน 212,160 บาท 
10). โรงเรียนบ้านเทพพนาฯ จ านวน 58  คนx8 บาทx260 วัน  
เป็นเงิน 120,640 บาท 
11). โรงเรียน ออป.20(สวนป่าเทพสถิต) จ านวน 48 คนx8 บาท
x260 วัน   เป็นเงิน 99,840 บาท โดยให้ถือปฏิบัติตามตาม
หนังสือ  ที ่มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุ ดหนุ นทั่ ว ไ ปด้ า นก า รศึ กษ าข อ ง อ งค์ ก รป กคร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่  จ านวน 32 คนx8 บาทx260 วัน  

      

  
เป็นเงิน 66,560 บาท 
2). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ จ านวน 22 คนx8 บาท
x260 วัน เป็นเงิน 45,760  บาท 
3). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์  จ านวน 13  คนx8 บาท
x260 วัน เป็นเงิน 27,040 บาท 
4). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง  จ านวน 42 คนx8 บาท
x260 วัน เป็นเงิน 87,360 บาท 
5). ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่  จ านวน  35 คนx8 บาท
x260 วัน เป็นเงิน  72,800 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
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4) หนังสือ  ที่  มท0816.2/ว  3274 ลง วันที่  19 มิถุนายน 
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้า 339 ล าดับที่ 9 
 
 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ ง  เป็นต้น  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล  ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. ที่มท0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายรายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 25,000 บำท  
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 25,000 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ้าน
ไร่ จ านวน  5 ศูนย์ และที่อ่ืนๆที่เป็นอ านาจหน้าที่หรือในความ
รับผิดชอบของอบต.บ้านไร่  ให้รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ด้วย  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการด่วนมากที่มท0808.2/ว
1555  ลงวันที่  22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค   

      

 
  งบลงทุน รวม 720,850 บำท  
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   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 670,850 บำท  
   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
    เก้าอ้ีพนักพิง จ านวน 5,800 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขนาดกว้างไม่
น้ อยกว่ า  58 X  ลึกไม่น้ อยกว่ า59 X  สู ง ไม่น้ อยกว่ า  92-
114  ซม. จ านวน 2 ตัว ๆ ละ  2,900 บาท ลักษณะหุ้มด้วย
หนังเทียม ,ปรับระดับความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด   เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
มาตราฐานครุภัณฑ์)  โดยถื้อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้    
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  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                  .
หน้าที่ 461 ล าดับที่ 5  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์,และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ )  

      

 
    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จ านวน 40,200 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน จ านวน 1 
เครื่ อง  ๆ  ละ  40,200  บาท   ซึ่ งมีคุณลักษณะเฉพาะดั งนี้
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  30000 บีทียู  
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่
เกิน  40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์   .
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร ์5  
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด   ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน    
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ  
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพ่ือ
เป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมี
ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า                    .  
 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
         (1) แบบแยกส่วน   ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวิตซ์ 1  . 
ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาย  4  เมตร  สายไฟยาวไม่
เ กิ น   15 เ มต ร  (เ กณฑ์ ร า ค ากล า งและลั กษ ณ ะ พ้ื น ฐ า น

      

 



 

  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 :อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ 102 

 

ครุภัณฑ์   ตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ประจ า เดือน 
ธันวาคม 2561)  โดยถื้อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                .
หน้า 462 ล าดับที่ 9  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่)  

      
  

        
    ชั้นวางหนังสือ จ านวน 3,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือจ านวน 1 ชิ้น ๆ ละ 3,500 
บาท  ซึ่ ง มี ขนาดกว้ า ง ไม่ น้ อยกว่ า   28  ซม .  ยาว ไม่ น้ อย
กว่า  88  ซม. สูงไม่น้อยกว่า 88  ซม. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยประหยัด   เนื่ องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มี ในมาตราฐาน
ครุภัณฑ์) โดยถื้อปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                   .  
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                      .
หน้าที่ 461 ล าดับที่ 8 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) 

      

 
    ชุดโต๊ะอนุบาล 6 ที่นั่ง จ านวน 70,200 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะอนุบาลจ านวน 18 ชุด ๆ ละ 3,900 
บาท เป็นเงิน  70,200  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้                .   
(1 ชุดประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว , เก้าอ้ี 6 ตัว 
1. โต๊ะ  จ านวน  18  ตัว  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  60 ซม. ยาว
ไม่น้อยกว่า  120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 88 ซม.                        . 
2.  เก้าอ้ี  จ านวน  108  ตัว  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า28 ซม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า  55  ซม.  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์  2  ชุด) 
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(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่  5  ชุด) 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง  6 ชุด) 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่  5 ชุด)   
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)              .
หน้าที่ 464 ล าดับที่ 17   

      
  

        
    ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จ านวน 23,200 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง
จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,800 บาท  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า914 ซม. 
ลึกไม่น้อยกว่า 457 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 1,830 ซม.(จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด โดยประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
มาตราฐานครุภัณฑ์ ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)         .
หน้าที่ 461 ล าดับที่ 6  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองใหญ่,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง , ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ) 

      

 
    โต๊ะท างาน จ านวน 7,800 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ3,900 บาท 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  1,200  ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า 668 ซม. 
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สู ง ไม่น้ อยกว่ า  750 ซม.  (จัดซื้ อตามราคาท้ องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                                     . 
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้าที่ 461 ล าดับที่ 5  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ )  

   ครุภัณฑ์การศึกษา        
    กระดานลื่นหมีน้อย จ านวน 9,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานลื่นหมีน้อยจ านวน 1 ชิ้น ๆ ละ 
9,500  บาท ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  88 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่ า  172  ซม.  สู ง ไม่น้ อยกว่ า  113 ซม. (จัดซื้ อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                          .   
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง) 

      

 
    กระบะทรายรูปห้าเหลี่ยม จ านวน 23,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระบะทรายรูปห้าเหลี่ยม จ านวน 1 ชุด ๆ 
ละ 23,500   บาท  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า200 
ซม. สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 15 ซม. (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้             . 
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556 
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เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) 

    เก้าอ้ีสีหวาน จ านวน 1,250 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสีหวาน จ านวน 1 ชิ้น ๆ ละ 1,250 
บาท ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  30  ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า 32 
ซม.สูงไม่น้อยกว่า  46  ซม. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                           
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                  .                      
.หน้าที่ 464 ล าดับที่  20  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง)  

      

 
    ชุดท่อลอดบ้านน้อย จ านวน 99,500 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อชุดท่อลอดบ้านน้อย จ านวน 1 ชุด 
ๆ  ละ  99,500  บาท  ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า430 ซม. ยาว
ไม่น้อยกว่า  350  ซม. สูงไม่น้อยกว่า 270  ซม. (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด   เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
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3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20   (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่) 

    ชุดฝึกกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง จ านวน 12,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง จ านวน 1 ชุด 
ชุด ๆ ละ 12,500  บาท (1 ชุด มี 4 ชิ้น ) ซึ่งมีขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 28 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 95  ซม.สูงไม่น้อยกว่า 28 ซม. 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่16 กรกฎาคม  2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)               .  
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง)  

      

 
    ชุดรวมเครื่องเล่น 5 สหายพาเพลิน จ านวน 120,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรวมเครื่องเล่น 5 สหายพาเพลิน จ านวน 
1 ชุดๆ ละ 120,000  บาท   ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 200 
ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 600 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 200 ซม.(จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด   เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)              .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่) 

      

 
    ท่อลอดอุโมงค์ จ านวน 28,500 บาท  
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เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อท่อลอด อุโมงค์  จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
28,500 บาท ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  240  ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า  385  ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  150  ซม.  (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                   . 
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประ เภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)                 .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง)  

      

 
    บ้านแฝดปีนป่ายกระดานลื่น จ านวน 42,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบ้านแฝดปีนป่ายกระดานลื่น จ านวน 1 ชุด
ชุด ๆ ละ  42,500  บาท ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 175 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 300 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 170 ซม. (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด   เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง)  

      

 
    ม้าหมุน 6 ที่นั่งพลาสติก จ านวน 78,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม้าหมุน 6 ที่นั่งพลาสติก จ านวน 3 ชุด 
ชุด ๆ ละ 26,000  บาท  เป็นเงิน  78,000  บาท   ซึ่งมีขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า  150  ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 150  ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 90  ซม.(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
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1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ต ามหลั กการจ า แนกประ เภทรายจ่ า ยตามงบประมาณ 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 464 ล าดับที่ 20  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง ,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) 

    ไม้กระดก 4 ที่นั่ง จ านวน 18,500 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กระดก  4 ที่นั่ งจ านวน 1 ชุดๆ ละ 
18,500 บาท ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120  ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 220 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 55  ซม.(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยประหยั ด  เนื่ อ งจาก เป็ นครุ ภัณฑ์ที่ ไ ม่ มี ในมาตรฐ าน
ครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)             .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ) 

      

 
    โยกเยก ก.ไก่ จ านวน 2,500 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อ โยกเยก  ก. ไก่  จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 
2,500  บาท  ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  25 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า  70 ซม. สูงไม่น้อยกว่า  45  ซม. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
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2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง)  

    โยกเยกกระต่าย จ านวน 2,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโยกเยกกระต่าย จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 
ละ 2,500  บาท  ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  30  ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า  73  ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  40  ซม. พร้อมฐานโฟม
ยาง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด   เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การดังนี ้
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่) 

      

 
    โยกเยกช้าง จ านวน 5,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโยกเยกช้าง จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 2,500 
บาท เป็นเงิน  5,000  บาท  ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 70  ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  42  ซม. (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด   เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ งการดังนี้    
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
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ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                .
หน้าที่ 464 ล าดับที่ 20 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง ,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่) 
 
 
 
 

    โยกเยกปลาโลมา จ านวน 2,500 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าจั ดซื้ อ โยกเยกปลาโลมา จ านวน 1 ชุดๆ 
ละ 2,500  บาท  ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  25 ซม.  ยาวไม่
น้อยกว่า  70  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  44 ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้                       
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)                       .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่) 

      

 
    โยกเยกม้าหรรษา จ านวน 2,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโยกเยกม้าหรรษา จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
2,500 บาท ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  25 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 70  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  47  ซม. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยประหยัด   เนื่ องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไ ม่ มี ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
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- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง)  

    โยกเยกยีราฟลายจุด จ านวน 5,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโยกเยกยีราฟลายจุด จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
2,500  บาท เป็นเงิน  5,000  บาท ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  25  ซม. ยาวไม่น้อยกว่า  70  ซม. สูงไม่น้อยกว่า 47 ซม. 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                .   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง ,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่) 

      

 
    โยกเยกรถไฟ 8 ที่นั่ง จ านวน 31,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโยกเยกรถไฟ 8 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 
31,500  บาท  ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  160  ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า  250  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  210  ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)                .
หน้าที่ 464 ล าดับที่  20 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ) 

      

 
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
    เครื่องเล่น  DVD จ านวน 2,900 บาท  
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
ละ  2,900  บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้   
1. เล่นแผ่น CD, CD-R, VCD, SVCD, DVD, DVD-R, MP3 
2.รองรับช่องต่อสัญญาณภาพแบบ HDMI 
3. เชื่อมต่อ USB ได ้
4. โชว์ชื่อเพลง MP3 เป็นภาษาไทย 
5. ช่องต่อไม่โครโฟน 2 ช่อง 
6. ช่องต่อสัญญาณภาพและแบบดิจิตอล: HDMI  
(480p/576p, 720p, 1080i, 1080p) 
7. หน่วยความจ า LAST MEMORY ที่สามารถเล่นเพลง หรือหนัง
ที่คุณค้างไว้ ได้อย่างต่อเนื่อง  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี 
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้า 463 ล าดับ 14  

      

 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
    เครื่องคอมพิวเตอร์   ส าหรับส านักงาน จ านวน 17,000 บาท  

      

  
เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง ค อม พิ ว เ ต อร์ ส า ห รั บ ง า น
ส านักงาน   จ านวน   1 เครื่ อง  ๆ  ละ   ราคา  17,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า  4 แกนหลัก 
(4 core) มีความ เร็ วสัญญาณนาฬิ กา พ้ืนฐ าน ไม่น้ อ ยกว่ า 
3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
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แ บ บ  10/100/1000 Base-T ห รื อ ดี ก ว่ า  จ า น ว น ไ ม่ น้ อ ย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว  จ านวน 1 หน่วย 
(เ ก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พ้ื น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 457  ล าดับที่ 1  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) 

      
  

        
    เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 15,000 บาท  

      

  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอรห์รือ LED สี จ านวน
1 เครื่อง ๆ ละ  15,000  บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ  
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละ เ อียด ในการ พิม พ์ ไม่ น้ อยกว่ า  600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ  A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) 
- มี ค ว าม เ ร็ ว ใ นก า ร พิม พ์ สี ส า ห รั บ ก ร ะด าษ  A4 ไ ม่ น้ อ ย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด าและ สี) ได ้               . 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า                    . 
1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา                  . 
- สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n)ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom(เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.
2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562 )โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)              .
หน้าที่ 457  ล าดับที่ 3   (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) 

      
  

        
   ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 50,000 บำท  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
    โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ จ านวน 50,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไร่  ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  1.20  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 
32.5  เมตร  (ตามแบบ อบต.บ้านไร่ก าหนด)   
- เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 67 (5)  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้าที ่349 ล าดับที่ 38 

      

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 4,900,000 บำท  
   เงินอุดหนุน รวม 4,900,000 บำท  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวันในสังกัด สพฐ.) จ านวน 4,900,000 บาท  

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน   
เด็กเล็ก  เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1-ป.6   โรงเรียนในสังกัด
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(สพฐ.) จ านวน  11  โรงเรียน จ านวน 1,225 คนX20 บาท
X200 วัน เป็นเงิน 4,900,000 บาท  รายละเอียด ดังนี้          . 
(1) โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จ านวน 310 คน 
x20 บาท x200 วันเป็นเงิน 1,240,000   บาท                   
(2) โรงเรียนบ้านโนนส าราญ จ านวน 81 คน 
x20 บาท x200วัน เป็นเงิน 324,000 บาท  
(3) โรงเรียนโคกกระเบื้องไห  จ านวน  76    คน 
x20 บาท  x200 วัน  เป็นเงิน 304,000 บาท 
   
(4) โรงเรียนบ้านวังอ้ายโพธิ์สว่างศิลป์   จ านวน 46 คน 
x20 บาท x200 วัน  วัน เป็นเงิน 184,000 บาท 
(5) โรงเรียนบ้านวังตาเทพ   จ านวน 106  คน 
x20 บาทx200 วัน เป็นเงิน 424,000 บาท  
(6) โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง   จ านวน 157 คน 
x20 บาทx200 วัน เป็นเงิน  628,000  บาท  
(7) โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  จ านวน 72 คน 
x20 บาทx200 วัน  เป็นเงิน 288,000 บาท  
(8) โรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนา  จ านวน 169 คน 
x20 บาทx200 วัน เป็นเงิน 676,000 บาท  
(9) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  จ านวน 102 คน 
x20 บาท x200 วันเป็นเงิน  408,000 บาท  
(10) โรงเรียนบ้านเทพพนาฯ จ านวน  58  คน 
x20 บาทx 200 วัน เป็นเงิน  232,000 บาท  
(11) โรงเรียน ออป.20(สวนป่าเทพสถิต) จ านวน  48 คน 
x20 บาทx200 วัน  เป็นเงิน  192,000  บาท 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้      

      

  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
2). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 
7  สิงหาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3).ตามหนังสือ  ที่  มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562  2562  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 352  ล าดับที่ 46 
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แผนงำนสำธำรณสุข 
  

 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข รวม 1,701,283 บำท  
  งบบุคลำกร รวม 1,103,623 บำท  
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,103,623 บำท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 341,623 บาท  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุข  เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

      

 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  

      

  
- เ พ่ื อจ่ าย เป็ น เ งิ นประจ าต าแหน่ ง ร าย เดื อนของผู้ ด า ร ง
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 648,000 บาท  

      

  
- เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้ าง  สั งกัดกอง
สาธารณสุข  เช่น  พนักงานจ้างทั่วไป เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)  
ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกอง
สาธารณสุข จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

 
  งบด ำเนินงำน รวม 583,960 บำท  
   ค่ำตอบแทน รวม 53,960 บำท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 53,960 บาท  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ,เงินรางวัล,เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  ฯลฯ 
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   ค่ำใช้สอย รวม 220,000 บำท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม)  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดส านักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้าไฟฟ้า                                                      
(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ ง อุปกรณ์ไฟฟ้าเ พ่ิมเติม   
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ ์ 
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้    
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313.4/ว1452 ลง
วันที่ 27  พฤษภาคม  2541 เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
2). หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ด่ วนมากที่  มท0808.2/
ว 1555  ลงวันที่  22 มีนาคม 2560   เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค       
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้                 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน                                                                     
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 

      

 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วน
พิ เศษ  ค่ า ธ รรม เนี ยม ในการ ใช้สนามบิน   ค่ าล งทะ เบี ยน
ต่าง ๆที่ จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างอบต.ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาดูงาน 
หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี้                            .     
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1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2561 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น รถยนต์  เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องปรับอากาศอาคาร
ส านักงาน เครื่องขยายเสียงเครื่องรับส่งวิทยุ  เครื่องสูบน้ า
โทรทัศน์  กล้องถ่ายรูป วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
 
 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 1555  ลงวันที่  22 มีนาคม  2560  เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และสาธารณูปโภค 

      

 
   ค่ำวัสดุ รวม 310,000 บำท  
   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้  สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น เช่น  กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ  
คลิป เป๊ก เทป พีวีซี แบบใส   น้ าดื่มบริการประชาชน ฯลฯ  โดย
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้            
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558. เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     

      

 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ
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มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง น้ าจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ถาด ถังขยะ ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้         
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่  16  กรกฎาคม 2556  
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2). ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ 
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับ
ลูกปืน น้ ามันเบรก  หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ     
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1). ที่มท0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ  รายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          
2). ที่ มท0808.2/1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
3). ด่วนที่สุดที่มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท  
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-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น 
น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือน้ ามันที่ใช้ในกรณีที่
ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอ่ืน ฯลฯ ดังนี้ 
1. รถยนต์บรรทุก  หมายเลขทะเบียน   บพ  2684   อัตรา
ค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิง  ปีละไม่เกิน  37,700   บาท  
2. รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บพ 2685  อัตราค่าใช้จ่าย
วัสดุเชื้อเพลิง  ปีละไม่เกิน  37,700   บาท       
3.น้ า เบนซิน  ส าหรับเครื่องตัดหญ้า   เครื่องพ่นหมอกควัน 
ประมาณการเท่าที่จะจ่ายจริง   โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ   
และหนังสือสั่งการดังนี้ดังนี้   
 
                                             
1). ที่มท0808.2/ว1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบ  ประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น      
2). ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
4). ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว  1555 ลงวันที่  22 มีนาคม 
2560  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย   วัสดุ  และ
สาธารณูปโภค 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ ง  เป็นต้น  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล  ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้                                                                           .  
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1). ที่ มท  0808.2/ว  1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556  
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           .       
2). ที ่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              .    
3). ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ              . 

 
 

  งบลงทุน รวม 13,700 บำท  
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 13,700 บำท  
   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
    ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จ านวน 5,800 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง
จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,800 บาท  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 941 ซม. 
ลูกไม่น้อยกว่า  457 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 1,830ซม. (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด โดยประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ ) โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558. เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                      .
หน้าที่ 471 ล าดับที่ 7 

      

 
    ตู้เอกสาร  ชนิดลิ้นชัก 4 ลิ้นชกั จ านวน 7,900 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  4 ลิ้นชัก  จ านวน 1 ตู้         .
มีคุณลักษณะดังนี้                                                   .   1. มี
หูลิ้นชัก   
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)    
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
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มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 ) โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้               
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558. เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้า  471 ล าดับที่ 8 

 งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวม 1,570,000 บำท  
  งบด ำเนินงำน รวม 730,000 บำท  
   ค่ำใช้สอย รวม 220,000 บำท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม)  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ  เช่น   ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดส านักงานส านักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
เข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้น
เตอร์ค่าธรรม  เนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ฯลฯ   โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ ง
การ ดังนี้                
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า 
(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ ง อุปกรณ์ ไฟฟ้าเ พ่ิม เติม
ค่าธรรมเนียม   รวมถึ งการปรับปรุ งระบบไฟฟ้า   การเ พ่ิม
ก าลังไฟฟ้า   การขยายเขตไฟฟ้า   การบ ารุงรักษาหรือซ่อม 
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์                                            
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0313.4/ว 1452  ลงวันที่ 
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
2)  ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลง
วันที่ 22 มีนาคม  2560  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
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ประกอบ.การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ  และสาธารณูปโภค       
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้                   
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้าง
แ ร ง ง า น                                                                    
2)  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่าค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการตามระเบียบ
กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                      .
หน้า 382 ล าดับที่ 16 

      

 

    
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยังยืนของ
ผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน
ต าบลบ้านไร่ 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการ
ขยะโดยชุมชนที่ยั งยืนของผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนต าบลบ้านไร่ เช่น  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ ์ ค่าค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ    
ตามระเบียบกฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้                           . 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                      .
หน้า 383 ล าดับที่ 21 

      

 
   ค่ำวัสดุ รวม 510,000 บำท  
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 500,000 บาท  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยเป็น
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น น้ ายาเคมีก าจัด
ยุ งและ  ทรายอะเบท   ทรายกรอง ,กรวด   น้ ายาเคมีก าจัด
แมลงวัน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
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เ ค ลื่ อ น ที่ ฉุ ก เ ฉิ น  EMS (กู้ ชี พ )  เ ช่ น  แ อ ล ก อ ฮ อ ล์
เช่น ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ ถุงมือ  ส าลีและผ้าพันแผล  ท่อ
ออกซิเจน  หน้ากากให้ออกซิเจน  เฝือกดามหลัง  สะโพก คอ 
แขน  ขา  ชนิดอ่อนและชนิดแข็ง  กล่องส าหรับใส่ เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ดูด เสมหะ   เป็นต้น   รวมถึงรายจ่ายเ พ่ือประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
ก า ร ซ่ อ ม บ า รุ ง รั ก ษ า ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                  
1. ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
2. ที ่มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558. เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่
เร็ว (EMS) โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้     
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560          
2). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
3). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558. เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
4). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     

      

 
  งบลงทุน รวม 520,000 บำท  
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 520,000 บำท  
   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        
    รถเข็นเปลหาม Stretcher จ านวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นเปลหามผู้ป่วย จ านวน 1 คัน ๆ ละ 
20,000  บาท   โดยมีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 195 ซม. ขนาดสูง
ไม่น้อยกว่า 62 ซม.  กว้างไม่น้อยกว่า  34  ซม.  
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1. สามารถปรับระดับความสูง/ต่ าได้  ปรับระดับสูงสุด 88 ซม. 
ต่ าสุด  54 ซม.  
2. สามารถปรับพนักพิงศีรษะสูง/ต่ าได ้  
3. พนักพิงเอนได้สูงสุด  75  องศา  
4. มี 4 ล้อ สามารถล็อกได้   
5. รับน้ าหนักสูงสุดได้ถึง  159  กิโลกรัม  
6. ตัวเปลห้ามสามารถแยกออกจากรถเข็นได้ 
7. ตัวรถเข็นท าจากโลหะผสมอลูมิเนียมคุณภาพสูง   แขงแรง
ทนทาน  
8. มาพร้อมกับเสาให้น้ าเกลือ    
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้            
1. ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2. ที ่มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558. เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน   
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ             .      
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 472 ล าดับที่ 9 

      
  

        
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
    เตาเผาขยะ จ านวน 500,000 บาท  

      

  
ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะ  จ านวน 2 เตา ๆ ละ 250,000  บาท โดย
มีคุณลักษณะเบื้องต้นดังนี้   
1. โครงสร้างเหล็กหนา   6 มม. ขนาด  1.5*1.8*1.5   เมตร 
2. ประตูหน้าเตาหล่อปูนทนไฟ   1,300  องศาเซลเซียส  
3. อิฐทนไฟซิริกาชั้นในทนไฟ   
4. อิ ฐ ท น ไ ฟ  SK 30  ท น ไ ฟ  1,300  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส   
5. ปูนเทหล่อเตาทนไฟ  1,300  องศาเซลเซียส  
6. ปล่องเหล็กหนา 6  มม. สูง 6 เมตร 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้              
1. ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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2. ที ่มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558. เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน   
2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้า 473 ล าดับที่ 13 
 
 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บำท  
   เงินอุดหนุน รวม 320,000 บำท  
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        
    เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 
จ านวน 320,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน   ส าหรับ
ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้   
1).ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
2). หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม  2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3).หนังสือที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม   
2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้า 382  ล าดับที่ 18 
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
  

 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ รวม 1,467,160 บำท  
  งบบุคลำกร รวม 835,060 บำท  
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 835,060 บำท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 632,040 บาท  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม  นักพัฒนาชุมชน  เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563)  ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 143,520 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม เช่น ผช.เจ้าพนักงานชุมชน  พนักงานจ้างทั่วไป เป็นต้น 
จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี                     .
(ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 17,500 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของ
ส านักงานปลัดฯ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน 

      

 
  งบด ำเนินงำน รวม 538,600 บำท  
   ค่ำตอบแทน รวม 38,600 บำท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท  
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ,เงินรางวัล,เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  ฯลฯ 

      

 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
และในวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการดังนี ้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลง
วันที่  15  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  

      

 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 17,000 บาท  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานส่วนต าบล
สังกัด  กองสวัสดิการสังคม อบต.ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ดังนี้        
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548        
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551    

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 9,600 บาท  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พนักงานส่วนต าบลใน
สังกัดกองสวัสดิการสังคม  อบต.ตามระเบียบและหนังสื่อสั่ง
การ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541                 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลง
วันที่28 มิถุนายน  2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน                             
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ   เกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 

      

 
   ค่ำใช้สอย รวม 420,000 บำท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม)  ค่าจ้างเหมาบริการ
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บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดส านักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มค่า
เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ฯลฯ  โดยให้ถอืปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี ้
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า 
(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  เ พ่ิมเติม
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ ์          
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท 0313.4/ว1452 ลง
วันที่ 27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
2). หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท 0808.2/ 
ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้                   
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน                                           
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินสนามบิน  ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต. ที่เดินทางไปประชุม อบรม 
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 

      

 
    โครงการปันรัก  ปันน้ าใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและคนพิการ จ านวน 200,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปันรัก ปันน้ าใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ
และคนพิการ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
ดังนี้                                                                       .
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1.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561                                                                     
2.) ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการ
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ พ่ึง พ.ศ.2552            
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้า 
375  ล าดับที่  23 

    โครงการวันผู้สูงอายุ จ านวน 150,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุ   เช่น  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น โดย
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้     
1.)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)                        .
หน้า 369  ล าดับที่ 5 

      

 
   ค่ำวัสดุ รวม 75,000 บำท  
   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบ
คลิป เป๊ก  เทป พี วี ซี แบบใส น้ าดื่มบริการประชาชน ฯลฯ        
โ ดย ให้ ถื อปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบและหนั ง สื อสั่ ง ก า รดั งนี้    
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น   
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที่  27 มิถุนายน  
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

      

 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  โดยเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ
มี อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพ
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ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้งเป็นต้น เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง น้ าจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ถาด ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนั งสือสั่ งการดั งนี้                                                     .  
1). ที่มท  0808.2/ ว1657   ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556  
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2). ที ่มท 0808.2/ ว1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                                        . 
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า
ติดต้ัง  เป็นต้นเช่น น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร ์สี แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ 
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปู  ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้                                . 
1). ที่มท  0808.2/ว1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        .          
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                               
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
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2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ         

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง  หมด ไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายเพ่ือประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วั สดุ  เช่น  ค่ าขนส่ ง  ค่ าภาษี  ค่ าประกันภัย  ค่ าติดตั้ ง  เป็น
ต้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับ เครื่ องคอมพิว เตอร์  ตลับผงหมึก  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
2). ที ่มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 5,000 บำท  
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

      

 
  งบลงทุน รวม 93,500 บำท  
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 93,500 บำท  
   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
    เก้าอ้ีมีพนักพิง จ านวน 11,700 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขนาดกว้างไม่
น้ อ ย ก ว่ า  58X ลึ ก ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  59Xสู ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  92-
114  ซม.  จ านวน  3  ตัว ๆ ละ 3,900  บาท  ลักษณะหุ้มด้วย
หนังเทียม ,ปรับระดับความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก (จัดซื้อตาม
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ราคาท้องตลาดโดยประหยัด   เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้าที่ 466 ล าดับที่ 7 
 
 

    ตู้กดน้ า แบบ 2 หัวกด (น้ าร้อน,น้ าเย็น) จ านวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้น้ า 2 หัวจ่าย 2 อุณหภูมิ (น้ าร้อน น้ าเย็น )
แบบตั้งพ้ืน จ านวน  1  ตู้ๆ ละ 10,000  บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะ
ดังนี้  ตู้น้ า 2 หัวจ่าย 2 อุณหภูมิ ( น้ าร้อน-น้ าเย็น ) แบบตั้งพ้ืน
บรรจุถังด้านล่าง ระบบจะตัดการท างานอัตโนมัติ หลังจากน้ า
เดือด ด้วย Thermostat ระบบจะตัดการท างานอัตโนมัติ หลังจาก
น้ าเย็น ด้วย Thermostat ที ่4-6 องศาเซลเซียส  ความจุขนาดถัง
น้ าเย็น 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 แบบไม่
ตั้งใจ  
-สารท าความเย็นของคอมเพรสเซอร์เป็น R134a ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
-มีสวิทช์ควบคุมการท างานของระบบน้ าร้อน น้ าเย็น และมีแสงไฟ
แสดงสถานะการท างาน  
-อัตราการไหลของน้ าที่ 1.2 ลิตร/นาที ของทั้งสองหัวจ่าย และ มี
ถาดรองแก้วพร้อมรองน้ าทิ้ง  
-ที่จุดจ่ายน้ ามีหลอดไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างในเวลามืด(เปิด-ปิดการ
ท างานได้ )  
-รูปแบบการเติมน้ าโดยตั้งขวดถังด้านล่างของเครื่อง  และ แถม
ขวด PET ขนาด 18.9 ลิตร  
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(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้  
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้าที่  468 ล าดับที่  15 
 
 
 
 

    ตู้นิรภัย  ระบบล็อก 2 ชั้น จ านวน 21,100 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้นิรภัยระบบล็อก 2  ชั้น จ านวน 1 ตู้ ๆ  
ละ 21,100  บาท   คุณลักษณะดังนี้    
1) เ ป็ น ตู้ นิ ร ภั ย   ร ะ บ บ ล็ อ ก  2 ชั้ น   ช นิ ด ร หั ส ห มุ น แ ล ะ
กุญแจ 2 ชุด   
2) ป้องกันอัคคีภัย 
3) สินค้าภายนอก  มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  61  ซม. ลึกไม่น้อย 
กว่า 57  ซม. และสูงไม่น้อยกว่า   74  ซม.    
4) มีน้ าหนักสินค้าไม่น้อยกว่า   175   กิโลกรัม  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้  
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น     
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้าที่ 469 ล าดับที่  20 

    ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด จ านวน 5,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารตู้เหล็ก 2 บานเปิด  มือจับชนิด
บิด (มอก.) จ านวน  1  ตู้ ๆ  ละ 5,500 บาท                
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น   
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าเดือน  ธันวาคม 2561 ) โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16   กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้า 466 ล าดับที่ 8 

      

 
    ตู้เหล็กแบบ  15  ลิ้นชัก จ านวน 5,000 บาท  

      

  
เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 15 ลิ้นชัก  จ านวน  1 ตู้ ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 37.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 45.5  ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
131.8 ซม.  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)   โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 .
หน้าที่  467 ล าดับที่  10 

    โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2,500 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อ โต๊ะคอมพิวเตอร์   จ านวน  2  โต๊ะๆ
ละ 2,500 บาทโดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นโต๊ะส าหรับวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์   มีชั้นวางคีย์บอร์ดที่ประกอบส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
โครงสร้างโต๊ะเป็นไม้  หรือวัสดุอ่ืนที่มีความคงทนแข็งแรง  พ้ืนโต๊ะ
เคลือบผิวด้านบน  ส าหรับกันน้ าด้วยเมลามีน  หรือวัสดุ อ่ืนที่
ดีกว่า มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม xยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. 
สู ง ไม่น้ อยกว่ า  x 75 ซม.  (จัดซื้ อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
     
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                   . 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้าที่  468 ล าดับที่ 16 

      

 
    โต๊ะท างาน จ านวน 3,900 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัวๆละ 3,900  บาท 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1,200  ซม. ลึกไม่น้อยกว่า  668 ซม. สูง
ไม่น้อยกว่า 750  ซม.(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16   กรกฎาคม   2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)                      .
หน้าที่ 466  ล าดับที่ 7 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน  1 เครื่ อง  ๆละ   22,000 บาท   โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า  4 แกนหลัก
(4 core) จ านวน  1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่ าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ  า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่ า  2.2 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ  า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366 x 768  
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า1 
ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ  Bluetooth (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม   
2562 ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16   กรกฎาคม   2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 465  ล าดับที่ 2  

      
  

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

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- เ ป็ น เ ครื่ อ ง พิม พ์แบบฉี ดหมึ กพร้ อมติ ดตั้ ง ถั งหมึ ก พิม พ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที( ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ประจ าปี พ.ศ.2562  ณ วันที่ 15 มีนาคม2562 ) โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท0808.2/ว  1657  ลงวันที่  16   กรกฎาคม   2556  
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 .
หน้าที่ 466  ล าดับที่ 5  

      

 
    เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 7,500 บาท  
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน        
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3  เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ประจ าปี พ.ศ.2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562 ) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลั กการจ า แนกประ เภทรายจ่ า ยตามงบประมาณ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 466  ล าดับที่ 6  
 
 
 

 งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ รวม 540,000 บำท  
  งบด ำเนินงำน รวม 540,000 บำท  
   ค่ำใช้สอย รวม 540,000 บำท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน จ านวน 100,000 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้   
1.)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)                      .
หน้า 368 ล าดับที่ 3 

      

 
    โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต าบลบ้านไร่ จ านวน 300,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ และส่งเสริมบทบาทสตรีต าบลบ้านไร่   เช่น  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น โดย
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1.)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)                .
หน้า 375 ล าดับที่ 24 

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลบ้านไร่ จ านวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลบ้านไร่    เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ที่จ าเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1.)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 374 ล าดับที่ 21 

      

 
    โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในต าบลบ้านไร่ จ านวน 40,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในต าบล
บ้านไร่    เช่น   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้   
1.)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)               .
หน้า 374 ล าดับที่ 20 

      

 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

  
 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,213,670 บำท  
  งบบุคลำกร รวม 1,629,070 บำท  
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,629,070 บำท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 648,810 บาท  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
ช่าง  เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563)  ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 64,260 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ  สังกัดกองช่าง จ านวนอัตราตามที่
ป รากฏในแผน อัตร าก าลั งส ามปี  (ปี งบประมาณ  2561-
2563)  ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน 

      

 
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  

      

  
- เ พ่ื อจ่ าย เป็ น เ งิ นประจ าต าแหน่ ง ร าย เดื อนของผู้ ด า ร ง
ต าแหน่ ง   ผู้ อ านวยการกองช่าง   ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)  ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 766,000 บาท  
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ผช.นายช่างโยธา  พนักงานขับรถ
ขุดตัก  พนักงานจ้างทั่วไป เป็นต้น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)  ค านวณตั้ง
จ่ายไว้  12  เดือน  

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสังกัดกอง
ช่ า ง  จ านวน อัตร าตามที่ ป รากฏ ในแผน อัตร าก า ลั งสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)  ค านวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

      

 
  งบด ำเนินงำน รวม 1,833,000 บำท  
   ค่ำตอบแทน รวม 103,000 บำท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ,เงินรางวัล,เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  ฯลฯ 

      

 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ  ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้ 
 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0808.4/ว1562 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้อ านวยการกอง
ช่าง และพนักงานส่วนต าบลในสังกัดกองช่าง อบต. ตามระเบียบ
และหนังสื่อสั่งการดังนี้                                                 .    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
ก า รศึ กษ าบุ ต ร ข อ ง พนั ก ง าน ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ .  2541  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค.0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน                               .                   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 

      

 
   ค่ำใช้สอย รวม 230,000 บำท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
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    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคเพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้น
บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดส านักงาน  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้า
เล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้น
เตอร์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่  ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้   
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า 
(1)  ค่ า จ้ า ง เ ห ม า เ ดิ น ส า ย แ ล ะ ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า
เพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิม
ก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าฟ้า  
  
กรณีจ้างเหมาบริการ     ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท 0313.4/ว1452 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น      
2). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ทีม่ท 0808.2/ว1555 
ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้                    
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน                                                              
2)  พระราชบัญญัติคุ้มคลองแรงงาน  พ.ศ. 2541 

      

 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต. ที่เดินทางไป
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ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ
ดังนี้              
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ้านไร่  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น
รถยนต์   เครื่ อ งถ่ าย เอกสาร   เครื่ อ งปรั บอากาศ  อาคาร
ส านักงาน  เครื่องขยายเสียง  เครื่องรับส่งวิทยุเครื่องสูบน้ า
โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการด่วนมาก 
ที่  มท  0808.2/ ว  1555 ลงวันที่  22  มีนาคม  2560 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และสาธารณูปโภค    

      

 
   ค่ำวัสดุ รวม 1,500,000 บำท  
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือถาวรตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ 
คลิป เป๊ก  เทป พีวีซี แบบใส น้ าดื่มบริการประชาชน ฯลฯโดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้            
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม2556 เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2). ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
3). ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
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เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้รวมถึงการ
ซ่อมบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลบ้านไร่ 
ทั้ง 16  หมู่บ้าน เช่น  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า  ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดโซล่าเซลแผงโซล่าเซล
ฯลฯ และรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้           
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2). ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
3). ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
 
 
  

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 800,000 บาท  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น น้ ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ปูนผสมเสร็จ ปูนขาว 
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปู ท่อพีวีซี  ท่อคสล.ท่อต่าง ๆ ราง
ระบายน้ า   ฯลฯ   และรายจ่ า ยที่ ต้ อ งช า ร ะพร้ อม กั บ ค่ า
วัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดย
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้           
1). ที่มท0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556  เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
2). ที ่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที่  27 มิถุนายน  
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2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับ
ลูกปืน น้ ามันเบรก  หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ  โดยให้
ถื อปฏิบั ติ ต ามระ เบี ยบและห นั งสื อสั่ ง การดั งนี้               
1). ที่มท0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  เรื่อง
รูปรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
        
3). ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 400,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง  ๆ เช่น
น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือน้ ามันที่ใช้ในกรณีที่
ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอ่ืน ฯลฯ  เป็นต้น
ตามรายละเอียดดังนี้                         
1. รถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน บฉ 1032  
ชย. อัตราค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิง ปีละไมเ่กิน 41,900  บาท    
2. รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 9828  ชัยภูมิ อัตรา
ค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิงเท่าที่จ่ายจริง   
3. รถกระเช้า   หมายเลขทะเบียน 83-7491 ชัยภูมิ    
4.น้ าเบนซิน  เครื่องตัดหญ้าประมาณการเท่าที่จะจ่ายจริง   
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้          
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่16กรกฎาคม2556 เรื่อง
รูปแบบ  การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
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2). ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
3). ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที่   27  มิถุนายน   
2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
4). ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555    ลงวันที่  22   มีนาคม  
2560เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย   วัสดุ  และ
สาธารณูปโภค 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  โดยเป็น
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  ชุดตรวจโคลิ
ฟอร์มในน้ าและน้ าแข็ง (อ.11)  หรือชุดทดสอบคลอรีนอิสระ
คงเหลือในน้ า (อ.31)  เป็นต้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่าย
ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้  
1). ที่มท0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น     
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท  

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
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ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ ง  เป็นต้น  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้    
1). ที่มท0808.2/ว 1657ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
2). ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 

  งบลงทุน รวม 351,600 บำท  
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 225,600 บำท  
   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
    เก้าอ้ีมีพนักพิง จ านวน 11,700 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขนาดกว้างไม่
น้ อยกว่ า   58 X ลึกไม่น้ อยกว่ า  59 X สู ง ไม่น้ อยกว่ า  92-
114 ซม.จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 3,900  บาท   ลักษณะหุ้มด้วย
หนังเทียม ,ปรับระดับความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด   เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
มาตราฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 .
หน้าที่ 457 ล าดับที่ 4 

    โต๊ะท างาน จ านวน 3,900 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน  1  ตัว ๆ ละ 3,900
บ า ท  ข น า ด ก ว้ า ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1,200  ซ ม . ลึ ก ไ ม่ น้ อ ย
กว่า 668  ซม.สูงไม่น้อยกว่า 750 ซม.(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยประหยั ด  เนื่ อ งจาก เป็ นครุ ภัณฑ์ที่ ไ ม่ มี ในมาตรฐ าน
ครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1). ที่มท  0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16   กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้าที่ 457 ล าดับที่ 4 
 

      

 
   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        
    เครื่องผสมปูน  แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 36,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโม่ผสมปูน  แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ  36,000  บาท   โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
1. รุ่นคานใหญ่   ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว  
2. ขนาดผสมปูนได้ไม่น้อยกว่า  2  ถุง    
3. ชนิดอ่างโม่   เป็นเหล็กเหนียว  
4.  มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.13  เมตร ยาวไม่น้อย 
กว่า 2.0  เมตร สูงไม่น้อยกว่า  1.60  เมตร  
5.  เฟืองรอบอ่าง  ไม่น้อยกว่า  123  ฟัน   
6. เฟืองขับเคลื่อน  ไม่น้อยกว่า  15  ฟัน   
7. กล่องเฟืองพลิกอ่างโม่  ไม่น้อยกว่า  65  ฟัน  
8. เฟืองพลิกอ่างโม่  ไม่น้อยกว่า  12  ฟัน  
9. ล้อโม่ผลิตจากเหล็กหล่อ 
10.  ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  3  แรงม้า   
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
1). ที่มท  0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
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เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที่  27 มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                  .
หน้าที่ 458  ล าดับที่  8 

      
  

        
    ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีตแบบเหลี่ยม (Cube Mold) จ านวน 15,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีตแบบเหลี่ยม    
จ านวน 2 ชุด  ตามรายการดังนี้   
1. แบบหล่อคอนกรีตชนิดทรงเหลี่ยม 15X15X15 ซม. 
  จ านวน  6  ชุด  
2. เหล็กกระทุ้ง  ส าหรับแบบหล่อคอนกรีต   จ านวน  2  อัน  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้  
 
1). ที่มท  0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้าที่ 459 ล าดับที่ 11 

      

 
    ชุดทดสอบความเข้มเหลวคอนกรีต (slump  test) จ านวน 15,000 บาท  

      

  
เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าจั ดซื้ อชุ ดทดสอบความข้น เหลว คอนกรีต 
จ านวน 2  ชุด    ตามรายการดังนี ้  
1. กรวยโลหะมีปีกยื่นส าหรับเท้าเหยียบพับได้    
2. แท่งกระทุ้ง  ท าด้วยเหล็กแข็งเส้นผ่าศูนย์กลาง  5/8  นิ้ว   
ยาว 24นิ้ว  
3. ถาดโลหะ  มีหูหิ้ว  2  ด้าน   
4. ที่ตักตัวอย่างคอนกรีต   
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(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้  
1). ที่มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้าที่ 459 ล าดับที่ 11 

    แบบพิมพ์หล่อท่อ คสล. จ านวน 44,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบพิมพ์หล่อท่อ คสล. จ านวน 2 ขนาด 
ดังนี้  
1. แบบพิมพ์หล่อท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
60  เซนติ เมตร   หนาไม่น้ อยกว่ า   8  ซม.  สู ง ไม่น้ อยกว่ า 
1 เมตร จ านวน 2 ชุดๆ ละ  9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท   
2. แบบพิมพ์หล่อท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
80  เซนติเมตร  หนาไม่น้อยกว่า 9 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร
จ านวน  2  ชุด ๆ ละ  12,500  บาท  เป็นเงิน  25,000  บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
1). ที่มท 0808.2/ว 1657   ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที่  27  มิถุนายน 
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 .
หน้าที่ 458  ล าดับที่  6 

      

 
    แบบพิมพ์หล่อรางระบายน้ า จ านวน 60,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบพิมพ์หล่อรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา 
(ตัวยู)  จ านวน  6  ชุดๆ ละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้                                              
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แบบพิมพ์หล่อรางระบายน้ าตัวยู   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่ า 
40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า  30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร  พร้อม
ฝาแบบพิมพ์ฝาปิดรางระบายน้ า  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1). ที่มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้าที่ 458  ล าดับที่  7 
 
 
 
 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
    เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จ านวน 30,000 บาท  

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจ านวน 1  เครื่อง 
เครื่อง  ละ 30,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า  6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเ พ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วย
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง  แ บ บ  Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่อง เชื่ อมต่อระบบเครือข่ าย  (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย(เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  
พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลั กการจ า แนกประ เภทรายจ่ า ยตามงบประมาณ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 459  ล าดับที่ 10  

      
  

        
    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี แบบ Network จ านวน 10,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด  
Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที) จ านวน 1  เครื่อง ๆ  
ละ  10,000 บาทโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ  A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
(IEEE802.11b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ) 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1). ที่มท  0808.2/ว 1657   ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลั กการจ า แนกประ เภทรายจ่ า ยตามงบประมาณ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้าที่ 457  ล าดับที่ 3 

      
  

        
   ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 126,000 บำท  
   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
      

 
    ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคล

ภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 126,000 บาท 

 

      

  
ค่าออกแบบจ านวน  14 โครงการๆ ละ 200,000 บาท เป็น
เงิน  2,800,000 บาทX ร้อยละ 4.5   ตามกฏกระทรวงการ
ก าหนดอัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  พ.ศ.
2560 ขนาดน้อยกว่า 50 ล้านบาท และในปริมาณงานก่อสร้างที่
ไม่ทับซ้อน   

      

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บำท  
   เงินอุดหนุน รวม 400,000 บำท  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 400,000 บาท  

      

  
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต า
ภายในต าบลบ้านไร่  ทุกหมู่บ้าน  และเพ่ือเป็นการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบล , งานกิจการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า

      

 



 

  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 :อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ 154 

 

ส่วนภูมิภาค  โดยถือปฏบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                         . 
2). หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่  7 สิงหาคม  2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                          . 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 งำนไฟฟ้ำถนน รวม 123,000 บำท  
  งบลงทุน รวม 123,000 บำท  
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 123,000 บำท  
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
    ชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 123,000 บาท  

      

  
เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ชุ้ ด โ ค ม ไฟ พลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์  
จ านวน 30 หลอด ๆ ละ 4,100  บาท   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
ชุ ด โ ค ม ไฟพลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์  ก า ลั ง วั ต ต์ ไ ม่ น้ อ ย กว่ า 
300  วัตต์ ชุดขายาวพร้อมอุปกรณ์ประกอบน๊อตเสา  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
1). ที่มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16   กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น     
2). ที่มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  
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2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้าที่ 459  ล าดับที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
  

 งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บำท  
  งบด ำเนินงำน รวม 100,000 บำท  
   ค่ำใช้สอย รวม 100,000 บำท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการตามนโยบายของรัฐ จ านวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามนโยบายของรัฐ   เช่น  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
2). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557                      
3). หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313.4/ว1347 ลง
วันที่ 19  พฤษภาคม  2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว  3722ลง
วันที่ 10 สิงหาคม 2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้า 331  ล าดับที่ 5         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
  

 งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 525,000 บำท  
  งบด ำเนินงำน รวม 525,000 บำท  
   ค่ำใช้สอย รวม 525,000 บำท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 490,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลบ้านไร่ "กีฬา
เยาวชนแม่บ้านต้านยาเสพติด  "เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่าย  โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือดังนี้ดังนี้  
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 361 ล าดับที่ 1  

      

 
    โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอเทพสถิต จ านวน 35,000 บาท  
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อ า เ ภ อ เทพสถิ ต เ ช่ น  ค่ า ป้ า ย  ประช าสั ม พัน ธ์ ค่ า อ าหาร
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่าย  โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือดังนี้ดังนี้       
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                      .
หน้าที่ 361 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 
 งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 310,000 บำท  
  งบด ำเนินงำน รวม 100,000 บำท  
   ค่ำใช้สอย รวม 100,000 บำท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี จ านวน 100,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจ าปี  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
ดังนี้ 
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559   
-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 364 ล าดับที่ 1  

      

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บำท  
   เงินอุดหนุน รวม 210,000 บำท  
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        
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    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณีวันผู้สูงอายุหรือ
ประเพณีวันลอยกระทง 

จ านวน 160,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงาน
ประเพณีวันผู้สู งอายุหรือประเพณีลอยกระทงของหมู่บ้าน 
จ านวน 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้  
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
2.  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4427  ลงวันที่ 7 สิงหาคม
2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 353  ล าดับที่ 50 

      

 
    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณีแห่ดอกผึ้งของชาวญัฮ

กุร 
จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงาน
ประเพณ ีญัฮกรุ  50,000  บาท  โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้  
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
2).  ตามหนังสือที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวันที่ 7 สิงหาคม  
2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                      .
หน้าที่ 353 ล าดับที่ 51 

      

 
 งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว รวม 731,000 บำท  
  งบด ำเนินงำน รวม 525,000 บำท  
   ค่ำใช้สอย รวม 505,000 บำท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม)  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างตลอดจนรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดส านักงานค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่า
เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์
ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าลงทะ เบียนต่ างๆ    ค่ า โฆษณาและ
เผยแพร่  ฯลฯ  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการด่วนมากที่ มท
0808.2/ว  1555  ล ง วั น ที่  22  มี น า ค ม   2560   เ รื่ อ ง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และสาธารณูปโภค 
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้าไฟฟ้า                   
(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ ง อุปกรณ์ ไฟฟ้าเ พ่ิม เติม
ค่ าธรรมเนี ยม  รวมถึ งการปรับปรุ งระบบไฟฟ้า  การ เ พ่ิม
ก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์                   
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการดังนี้      
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท 0313.4/ว 1452ลง
วันที่27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้   
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   บรรพ 3 ลักษณะ 6 
จ้างแรงงาน                  
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ จ านวน 500,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  เช่น  การดูงานนอกสถานที่เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียว
บาน , ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่  ,ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในชุมชน , เช่น  ปลูกต้นไม้สองข้างทาง  ป้ายประชาสัมพันธ์  ปรับ
ภูมิทัศน์บริเวณสามแยกบ้านไร่ การตกแต่งขบวนรถบุพชาติฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการการ
ดังนี้  
1). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559   
- ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)                     .
หน้าที่ 365 ล าดับที่ 1 

      

 
   ค่ำวัสดุ รวม 20,000 บำท  
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
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ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ   โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
2. ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
3. ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  
2559   เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น  เช่น ไม้ต่างๆ, สี, อิฐ, หิน, ปูนซีเมนต์, ปูนขาว, ท่อ
น้ าและอุปกรณ์ประปา , เหล็กเส้นขนาดต่างๆ , ท่อต่างๆ , ดิน
, ทราย, ลูกรัง ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้
1. ที่มท0808.2/ว1657ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง
รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. ที่ มท0808.2/ว1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
3. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที่  27  มิถุนายน  
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
  งบลงทุน รวม 206,000 บำท  
   ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 206,000 บำท  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
    โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการนักท่องเที่ยว จ านวน 206,000 บาท  

      

  
เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จ้ า ง โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ห้ อ ง น้ า บ ริ ก า ร
นักท่องเที่ยว   อบต.บ้านไร่ แบบ  2 ห้อง  ขนาด 9 ตารางเมตร 
หลังคากระเบื้องลอนคู่  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  
(ตามแบบ อบตซบ้านไร่ก าหนด)   
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-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 68 (4)  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้า 366  ล าดับที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
  

 งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวม 2,845,000 บำท  
  งบลงทุน รวม 2,845,000 บำท  
   ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 2,845,000 บำท  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 5 นายวนาสันต์)  หมู่ที่ 2 จ านวน 113,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล. (ซอย 5 นาย
วสันต์) หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  4  เมตร  ยาวไม่น้อย
ก ว่ า   50  เ ม ต ร  ห น า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า   0.15  เ ม ต ร   ห รื อ มี
ปริมาณ คสล. ไม่น้อยกว่า  200  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01)   
- เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 67 (1)  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า77 ล าดับที่ 16 
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    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างวัด ) หมู่ที่ 1 จ านวน 228,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างวัด) หมู่ที
1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  4  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  100  เมตร
หนาไม่น้อยกว่า  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณ  คสล.  ไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01)   
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.2537  มาตรา 66  และ 67 (1) และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้า 74  ล าดับที่ 9  

      

 
    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน) หมู่ที่ 15 จ านวน 280,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ด้านทิศใต้ของ
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 15  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  5  เมตร  ยาวไม่น้อย
กว่ า   100  เ มต ร  หนา ไม่ น้ อ ยกว่ า   0.15  เ มต ร   หรื อมี
ปริมาณ คสล. ไม่น้อยกว่า  500  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01)   
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 67 (1)  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                .
หน้า 201 ล าดับที่ 388 
 

      

 
    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 จ านวน 332,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นมอวัด) หมู่ที6่
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  6  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า   0.15  เมตร  หรือมีปริมาณ คสล. ไม่น้อย
กว่า  600 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01)   
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 67 (1)  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)             .
หน้า  118 ล าดับที่ 139 

      

 
    โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางลงซอย และท้ายซอย (ซอย7)หมู่ที่ 14 จ านวน 228,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางลงซอยและท้าย
ซอย (ซอย 7) หมู่ที่ 14  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  4  เมตร  ยาวไม่
น้อยกว่า  100  เมตร  หนาไม่น้อยกว่า  0.15  เมตร   หรือมี
ปริมาณ คสล. ไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01)   
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-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 67 (1)  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 191  ล าดับที่ 359 

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยกลางบ้าน) หมู่ที่  5 จ านวน 228,000 บาท  

      

  
เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จ้ า ง โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ถนน  คสล . (ซอย
กลางบ้าน) หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  4  เมตร  ยาวไม่น้อย
กว่ า   100  เ มตร   หนา ไม่ น้ อยกว่ า  0.15  เ มตร   หรื อมี
ปริมาณ คสล.  ไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01)   
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   พ.ศ.  2537 มาตรา 66 และ 67 (1) และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                .
หน้า 116  ล าดับที่ 134  

      

 
    โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางจันจิรา) หมู่ที่ 2 จ านวน 136,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนางจันจิ
รา)  หมู่ที่  2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   4  เมตร   ยาวไม่น้อย
ก ว่ า  60  เ ม ต ร  ห น า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  0.15  เ ม ต ร  ห รื อ มี
ปริมาณ คสล. ไม่น้อยกว่า  240  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01)   
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 67 (1)  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 .
หน้า 84 ล าดับที่ 38 

      

 
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูภายในหมู่บ้าน (ซอย 3)  หมู่ที่ 8 จ านวน 383,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูภายใน
หมู่บ้าน (ซอย 3)  หมู่ที ่ 8  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  0.64  เมตร   
สูงไม่น้อยกว่า  0.65  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  100  เมตร  พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบ อบต.บ้านไร่ก าหนด)   
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 68 (3)  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้า 327 ล าดับที่ 15 

      

 
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัววี คสล. หมู่ที่ 13 จ านวน 272,000 บาท  
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัววี คสล.หมู่ที่
13 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า0.40 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 378  เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  
(ตามแบบ อบต.บ้านไร่ก าหนด)   
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 68 (3)  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                  .
หน้า 328 ล าดับที่ 18 

      

 
    โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 จ านวน 209,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 งาน
วางท่อพีอี PE.100 PN.6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
90  มิลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย(ตามแบบอบต.บ้านไร่ก าหนด)   
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 68 (1)  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้า 275  ล าดับที่ 5 
 
 
 
 
 

      

 
    โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ าดิบ 

หมู่ที่ 9 
จ านวน 193,000 บาท 

 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือพลังงาน
แสงอาทิตย์ระบบสูบน้ าดิบ  หมู่ที ่9   ประกอบด้วย  
1. ด้วยตู้ควบคุมมอเตอร์ขนาด 5  แรงม้า   จ านวน  1 ตู้   
2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด  330  วัตต์  จ านวน  20  แผง   
3. โครงสร้างเหล็กกัลวาไนซ์พร้อมฐานคอนกรีตและชุดรับ
แผง  จ านวน 1  ชุด   
4. อุปกรณ์ป้องกันระบบและประกอบงานติดตั้ง   พร้อมระบบ
ทดสอบและด าเนินการให้ ใช้ งานได้    พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย (ตามแบบ อบต.บ้านไร่ก าหนด )  
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 68 (2)  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้า 299  ล าดับที่ 76  
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
    โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านโนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 7 จ านวน 243,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านโนน
สวรรค์เก่า)หมู่ที่ 7 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5  เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า  1,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15  เมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.)  
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 67 (1)  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้า 131  ล าดับที่ 178  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
แผนงำนกำรเกษตร 

  
 งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 444,300 บำท  
  งบด ำเนินงำน รวม 150,000 บำท  
   ค่ำใช้สอย รวม 150,000 บำท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 150,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้                 
1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท.0313.4/ว 1347 ลง
วันที่ 19 พฤษภาคม  2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ของ  อปท. 

      

 
  งบลงทุน รวม 294,300 บำท  
   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 294,300 บำท  
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   ครุภัณฑ์การเกษตร        
    เครื่องสูบน้ า  แบบหอยโข่ง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 45,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า  แบบหอยโข่ง  ชนิดเครื่องยนต์
ดีเซล  โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
1.สูบน้ าได ้ 1,750  ลิตรต่อนาที  
1.1 เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง   ใช้เครื่องยนต์ดีเซลล์  
1.2 ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  4  นิ้ว (100  มิลลิเมตร)  
1.3  สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด  
1.4  ส่ ง น้ า ไ ด้ สู ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า   13.50  เ ม ต ร  ห รื อ
ประมาณ  45  ฟุต   
1.5  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของเครื่องยนต์ต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้  (เกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ประจ าเดือน  
ธันวาคม 2561 ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
3). ด่วนที่สุดที่  มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน   
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                   .
หน้าที่ 476  ล าดับที่ 6   

      

 
    เครื่องสูบน้ าบาดาล  1.5  แรงม้า จ านวน 74,800 บาท  

      

  
เ พ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล ขนาด 1.5 แรงงาน 
จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 18,700 บาท โดยมีก าลังไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า  220 โวลต์ ก าลังการส่งไม่น้อยกว่า 100  เมตร ขนาดท่อส่ง
ไม่น้อยกว่า 1.1/2  นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ที่จะใช้งานได้  (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด โดยประหยัด   
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถื้อปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
3). ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน   
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2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้าที่ 476 ล าดับที่ 5 

    เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 136,500 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง   ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า   ดังนี้  

1. ขนาดไม่น้อยกว่า  5  แรงม้า  ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
กว่า  380  โวลต์ จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 17,200 บาท        
เป็นเงิน  34,400  บาท   
2.  ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 
โ วลต์  จ านวน  2 เ ค รื่ อ ง  ๆ  ละ  16,800 บาท เป็ น เ งิ น 
33,600 บาท   
3.  ขนาดไม่น้ อยกว่ า  3  แรงม้ า   ก าลั ง ไฟ ฟ้า ไม่ น้ อย
กว่า  220 โวลต์  จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 13,700  บาท  เ
ป็นเงิน  68,500  บาท                 
( จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยประหยัด  เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ )โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการดังนี้   
1). ที่มท0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
    
2). ที ่มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558   
เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
3). ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 2  มิถุนายน   
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุ ภัณฑ์ ต ามหลั กการจ า แนกประ เภทรายจ่ า ยต าม
งบประมาณ  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)              .
หน้าที่ 475 ล าดับที่ 2,3และ 4 

      

 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
    เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 38,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเข็ง จ านวน  4 เครื่อง  
ๆ ละ 9,500  บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า   
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี  
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4. พร้อมใบมีด   
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าเดือน ธันวาคม 2561)โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1). ที่มท 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน   
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)              .
หน้า 475 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ รวม 810,000 บำท  
  งบด ำเนินงำน รวม 200,000 บำท  
   ค่ำใช้สอย รวม 200,000 บำท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    โครงการตามแนวพระราชด าริ จ านวน 200,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามแนวพระราชด าริ  เช่น  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่
จ าเป็นโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้     
1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0313.4/ว 1347  ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ อปท.  

      

 
  งบลงทุน รวม 610,000 บำท  
   ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 610,000 บำท  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
    โครงการขุดลอก (คลองตาแก้ว) หมู่ที่ 10 จ านวน 200,000 บาท  
      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการขุดลอก(คลองตาแก้ว) หมู่ที่ 10 ขนาดกว้างไม่
น้ อ ยกว่ า   12  เ ม ต ร   ยาว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า   140  เ ม ต ร   ลึ ก ไ ม่ น้ อ ย       
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กว่า  2  เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  (ตามแบบ อบต.บ้านไร่
ก าหนด)  
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 67 (1) และแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับ
ที ่7 พ.ศ. 2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                    .
หน้า 409 ล าดับที่ 56 

    โครงการขุดลอกคลองบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 12 จ านวน 200,000 บาท  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการขุดลอกคลองบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่12  ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่ า  15 เมตรยาวไม่น้อยกว่ า 100 เมตรลึกไม่น้อย
กว่า  3  เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1  ป้าย. (ตามแบบ อบต.บ้านไร่
ก าหนด)  
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 67 (1)  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที ่7 พ.ศ. 2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)                .
หน้า 412  ล าดับ 65  

      

 
    โครงการขุดลอกสระน้ าสารธารณะ(คุ้มเขานางรักษ์) หมู่ที่ 4 จ านวน 210,000 บาท  

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ (คุ้มเขานางรักษ์)หมู่
ที่ 4 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 7  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 155  เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 3 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1  ป้าย (ตามแบบ อบต.บ้าน
ไร่ก าหนด)  
-เป็นไปตามอ านาจหน้าที่แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 66 และ 67 (1)  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที ่7 พ.ศ. 2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)                  .
หน้า 398 ล าดับที่ 24 
 

      

 
แผนงำนกำรพำณิชย์ 

  
 งำนกิจกำรประปำ รวม 2,580,000 บำท  
  งบด ำเนินงำน รวม 2,580,000 บำท  
   ค่ำวัสดุ รวม 900,000 บำท  
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 900,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มชนิดก้อนใส ตามมาตรฐานมอก.165-
2542 ชั้นคุณภาพที่ 1 คลอรีนกรวด ทรายกรองโพลีอลูมิเนียม
คลอไรต์ เคมีภัณฑ์(รวมก ามะถันกรด ด่าง) ฯลฯ ส าหรับกิจการ
ประปา  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1). ที่มท  0808.2/ว1657   ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556   
เรื่องรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
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2). ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
3). ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  
2559เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      

   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 1,680,000 บำท  
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,680,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับกิจการประปา อบต.บ้านไร่และที่อ่ืนๆ
ที่เป็นอ านาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบของอบต.บ้านไร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
แผนงำนงบกลำง 

  
 งบกลำง รวม 23,112,867 บำท  
  งบกลำง รวม 23,112,867 บำท  
   งบกลำง รวม 23,112,867 บำท  
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 270,360 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องจ่ายเพ่ืออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้               
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533             
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2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่มท
0809.5/ว9  ลงวันที่  22มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง                                      
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที ่3) (ส านักปลัดเจ้าของงบประมาณ)                 

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 12,000 บาท  

      

  
เพ่ือน าส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ราชการส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ต้องด าเนินการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและจ่ายเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทนประจ าปี  เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง
ที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย  ตาย  หรือสูญหาย  อันเนื่องมาจาก
การท างานให้แก่นายจ้าง  โดยส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน
เป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2  ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี  และ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่้งการดังนี้   
1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561    
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที ่มท 0808.2/ 
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   
3. หนังสือส านักประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว5344   .
ลงวันที่  16  ตุลาคม  2561  เรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   
 
 
 
 
 
  

      

 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 14,408,400 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สู งอายุ    ตามจ านวนดังต่อไปนี้    
1. ผู้ สู ง อ า ยุ  60-69 ปี  จ า น ว น 1,121 ค น  X600 บ า ท
X 12 เ ดื อน  เ ป็ น เ งิ น   8,071,200  บาท                         
2. ผู้สูงอายุ 70-79  ปี จ านวน 519 X700  บาท              . 
X 12 เดือน  เป็นเงิน  4,359,600   บาท                         
3. ผู้ สู ง อ า ยุ  80-89 ปี  จ า น ว น   176 ค น X800 บ า ท
X 12 เดือน  เป็น เงิน   1,689,600  บาท                          
4. ผู้ สู ง อ ายุ   90 ปี ขึ้ น ไป    จ านวน   24 คนX1,000 บาท
X12 เดือน   เป็น เงิน   288,000  บาท                             
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของ
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ลงวันที่  23 ธันวาคม  2559  ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือนผู้
มีสิทธิได้รับเบี้ยอาจจะลดลงหรือเ พ่ิมขึ้น  ดังนั้น จ านวนเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการโอน
เพ่ิมหรือโอนลดงบประมาณไม่จ าต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ให้จ่าย
ได้ตามจ านวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  เพราะ
จ านวนผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อัน
เกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้เพ่ิม
หรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้                                                      .                        
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยั งชีพขององค์ กรปกครองส่ วน ท้ องถิ่ น  พ .ศ .2548      
.2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553          .  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่มท0891.3/
ว 118ลงวันที่15 มกราคมพ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ าย เงิน เบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอายุ ขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553                                          . 
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0891.3/
ว 2429ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554  เรื่อง  แจ้งแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ  โครงการสร้ า ง
หลักประกันรายได้แก่ผู้ สู งอายุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2555 เพ่ิมเติม                                                              .  

 

5.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0810.6/
ว 2907 ลงวันที่ 25  กรกฎาคม 2562  เรื่องการซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอาย .(กองสวัสดิการสังคมเจ้าของ
งบประมาณ)                                                                         . 

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 5,280,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
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ไ ร่ จ า น ว น  550 ค น  X 800 บ า ท  X 12 เ ดื อ น เ ป็ น
เ งิ น  5,280,000 บ า ท  ทั้ ง นี้  เ พ่ื อ ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น แ ล ะ เ พ่ื อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ เนื่องจากระเบียบการจ่ายคนพิการฉบับใหม่ ก าหนดให้
สามารถขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ทุกเดือนและให้จ่ายเบี้ยในเดือน
ถัดไป ดังนั้นจ านวนที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้จึงเป็นเพียง
การประมาณการจ านวนผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนที่จ่าย
จริง จ านวนผู้มีสิทธิอาจลดลงหรือเพ่ิมข้ึน จ านวนเงินจึงสามารถถัว
เฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดไม่จ าต้อง
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ให้จ่ายตามจ านวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด เพราะจ านวนผู้พิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทุกวันและทุกเดือน  อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ  เช่น  การ
เสียชีวิต การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายในเดือนถัดไปตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด  เป็นต้น  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนั ง สื อ สั่ ง ก า ร  ดั ง นี้                                           . 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยั งชีพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  พ.ศ .2548.   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์ กรปกครองส่ วน ท้ องถิ่ น 
พ.ศ. 2553                                                               .  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559.                                                        .
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท  0891.3/
ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่าย
เบี้ยความพิการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559       

5.)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0810.6/
ว 2927  ลงวันที่ 25  กรกฎาคม 2562  เรื่องการซักซ้อมแนว
ทางการตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563  เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการและทุพพลภาพ  โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสั งคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ     
(กองสวัสดิการสังคมเจ้าของงบประมาณ)                        . 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 120,000 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   ตามบัญชีรายชื่อที่
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ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ า กผู้ บ ริ ห า ร   จ า น วน   20 คนX 500 บาท
X 12 เดือน   เป็นเงิน  120,000  บาท  จ านวนที่ระบุในค า
ชี้ แ จ ง นี้ เ ป็ น เ พี ย ง ค า ชี้ แ จ ง ห ลั ก ก า ร ใ น ก า ร ค า น ว ณ ตั้ ง
งบประมาณ โดยหากมีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดงบประมาณไม่
จ าต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจ านวนผู้มีสิทธิ ให้ด าเนินการเบิกจ่าย
ตามจ านวนงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด เพราะจ านวนผู้มีสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทุกวัน  อันเกิดมาจากหลายสา เหตุ  เช่น  การเสียชีวิต  การ
ลงทะเบียนเพ่ิมเติม เป็นต้น  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้             
1)  กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 16 และ
ข้อ 17  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่
มท0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  
2.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว
2076  ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561  เรื่องการซักซ้อมแนว
ทางการตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562  เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการและทุพพลภาพ  โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสั งคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (กอง
สวัสดิการสังคมเจ้าของงบประมาณ) 

   ส ารองจ่าย จ านวน 2,500,000 บาท  

      

  
เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ หรือการ
จ่ายงบประมาณที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในหมวดอ่ืนไว้ ตามระเบียบ
ก ฎ ห ม า ย  ป ร ะ ก า ศ  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  ห รื อ ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร ที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้                                                                   . 
1).  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท 0313.4/ 
ว  667  ลงวั นที่  12  มีนาคม  2545  เ รื่ อ งการช่ วย เหลือ
ประชาชนกรณี เกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น                                                                      .                                           
2).  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว  4224  ลงวันที่  10 ตุลาคม   2554 เรื่ องการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และน้ าล้นตลิ่ง
3).  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่  6  มิถุนายน 2559   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                             .                    
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4). หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่มท
0891.2/76 ลงวันที่13 มกราคม 2558  เรื่องการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว                                    .                       
5).  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่ มท0891.2/ว
4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง  การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย   น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหล
หลาก และดินถล่ม                                                                 .     
6).  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุดที่ มท 
0891.2/ว 843  ลงวันที่ 28 เมษายน 2559  เรื่อง การเตรียม
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง                        .        
7).  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด  ที่
มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการ
เ ต รี ย มคว ามพร้ อม เ พ่ื อ จั ด ก า รปัญห า ไฟป่ า แล ะห ม อก
ควัน ประจ าปี 2559                                                                 .                  
8).  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด   ที่ มท 0808.2/
ว 3358  ลงลงวันที่  29  ตุลาคม  2553                               .     
9). 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
ที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง
ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ภั ย ห น า ว      
10). หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             
11).  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว  4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส านักปลัดเจ้าของ
งบประมาณ)                                                                 . 

    
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

      
 

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 222,800 บาท  

      

  
(1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 215,230 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตรา
ร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  (445,410 บาท) กรณีรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้าน
บาท  ตามประกาศ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
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บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ  ล ง วั น ที่   23 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2555 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559      
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/
ว 1263  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557          
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท0808.2/ว
1201 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2553  เรื่ องสอบถามการตั้ ง
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7)  หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่ สุ ดที่
มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่  10พฤศจิกายน  2552 เรื่อง
เรื่อง  การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ      
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท0891.3/
ว 1514 ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554   
9)  หนั งสื อกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ่ น    ด่ วนที่ สุ ด
ที่  มท  0891.3/ว  1202  ลงวันที่   17  กรกฎาคม  2557   
(กองสาธารณสุขเจ้าของงบประมาณ) 
 
 
 
 
 

      
  

        
   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 299,307 บาท  

      

  
1)  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)จ านวน  215,230 บาทเพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) ตาม
พระราชบัญญัติ บ า เหน็ จบ านาญข้ าร าชการส่ วน ท้ อ งถิ่ น 
พ.ศ. 2500 โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจ าปี  ตามงบประมาณรายจ่ าย
ทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู ้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน) (งบประมาณรวมเงินอุดหนุน   70,500,000 - เงิน
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อุ ด ห นุ น  40,569,300 เ ห ลื อ ร า ย ไ ด้ ไ ม่ ร ว ม เ งิ น อุ ด ห นุ น 
29,930,700X ร้อยละ1= 299,307 บาท)ตามพระราชบัญญัติ  
ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500      
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546                 
3)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2558  เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559           
4)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14  สิงหาคม
2558 เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
(ส านักปลัดเจ้าของงบประมาณ) 
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ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

              

แผนงำนงบ
กลำง 

แผนงำนกำร
พำณิชย์ 

แผนงำน
กำรเกษตร 

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงำนเคหะ
และชุมชน 

แผนงำนสังคม
สงเครำะห์ 

แผนงำน
สำธำรณสุข 

แผนงำน
กำรศึกษำ 

แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน 

แผนงำน
บริหำรงำน

ท่ัวไป 
รวม 

          
แผนงำน 

  

  งบ/หมวด/
ประเภท
รำยจ่ำย 

      

          

    
 

        

งบ
กลำง 

งบกลำง 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

                          

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

222,800                       222,800 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

120,000                       120,000 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

270,360                       270,360 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,408,400                       14,408,400 
เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

12,000                       12,000 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 

299,307                       299,307 

ส ารองจ่าย 2,500,000                       2,500,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,280,000                       5,280,000 

งบ
บุคลำ
กร 

เงินเดือน 
(ฝ่ำย
กำรเมือง) 

เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

                      42,120 42,120 

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                      2,331,200 2,331,200 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

                      90,000 90,000 

เงินเดือนนายก/รอง
นายก 

                      514,080 514,080 
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เงินค่าตอบแทน
พิเศษนายก/รอง
นายก 

                      42,120 42,120 

เงินเดือน 
(ฝ่ำย
ประจ ำ) 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

            766,000 143,520 648,000 1,080,000   2,162,640 4,800,160 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

            64,260         21,420 85,680 

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

            108,000 17,500 72,000 120,000   49,440 366,940 

เงินเดือนพนักงาน             648,810 632,040 341,623 1,422,960   3,333,840 6,379,270 

เงินวิทยฐานะ                   42,000     42,000 

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

งบ
ด ำเนิน
งำน 

ค่ำตอบแท
น 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

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

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

            50,000 10,000 53,960     400,000 513,960 

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

            3,000 2,000   5,000   40,000 50,000 

ค่ำใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

        5,000   100,000 50,000 120,000 700,000   515,000 1,490,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

                      45,000 45,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                          

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

            30,000 20,000 20,000 40,000   130,000 240,000 

ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเลือกต้ังของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

                      400,000 400,000 

คา่พวงมาลา   ช่อ
ดอกไม้  และ
กระเช้าดอกไม้ 

                      5,000 5,000 

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด 

        490,000               490,000 
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โครงการ
เกษตรกรรมย่ังยืน
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    150,000                   150,000 

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์
อ าเภอเทพสถิต 

        35,000               35,000 

โครงการแข่งขันกีฬา
สายสัมพันธ์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ต าบลบ้านไร่ 

                  70,000     70,000 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทงประจ าปี 

        100,000               100,000 

โครงการซักซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

                    30,000   30,000 

โครงการตาม
นโยบายของรัฐ 

          100,000             100,000 

โครงการตามแนว
พระราชด าริ 

    200,000                   200,000 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

                    70,000   70,000 

โครงการปันรัก  ปัน
น้ าใจ ห่วงใย
ผู้สูงอายุและคน
พิการ 

              200,000         200,000 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กและ
เยาวชนในต าบล 

                      10,000 10,000 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 

              100,000         100,000 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ต าบลบ้านไร่ 

              300,000         300,000 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดท า ทบทวน 
เพิ่มเติม หรือ

                      30,000 30,000 
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เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไร่ 
โครงการวันผู้สูงอายุ               150,000         150,000 
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่ 

        500,000               500,000 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลบ้าน
ไร่ 

              100,000         100,000 

โครงการส่งเสริม
อาชีพประชาชนใน
ต าบลบ้านไร่ 

              40,000         40,000 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

                  1,095,660     1,095,660 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

                100,000       100,000 

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
จัดการขยะโดย
ชุมชนที่ยังยืนของ
ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง และ
ผู้น าชุมชนต าบล
บ้านไร่ 

                100,000       100,000 

โครงการอบรม
ส่งเสริมคุณภาพและ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ
ผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบล 

                      230,000 230,000 

โครงการออกส ารวจ
และปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อรองรับ 
พรบ.ภาษีที่ดินและ

                      350,000 350,000 
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สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

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

ค่ำวัสดุ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย                 10,000       10,000 
วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

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

วัสดุคอมพิวเตอร์             10,000 10,000 10,000 80,000   70,000 180,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         10,000   200,000     10,000   20,000 240,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

            400,000   200,000     194,000 794,000 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

              5,000 40,000 20,000   20,000 85,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

  900,000         10,000   500,000       1,410,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)                   2,847,520     2,847,520 

วัสดุก่อสร้าง         10,000   800,000 50,000   72,770   20,000 952,770 
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

                  10,000   20,000 30,000 

วัสดุส านักงาน             20,000 10,000 10,000 50,000   110,000 200,000 

ค่ำ
สำธำรณูปโ
ภค 

ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

                      130,000 130,000 

ค่าไฟฟ้า   1,680,000               25,000   500,000 2,205,000 

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

ค่าบริการโทรศัพท ์                       10,000 10,000 

งบ
ลงทุน 

ค่ำครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                           

เก้าอี้พนักพิง                   5,800   20,300 26,100 

เก้าอี้มีพนักพิง             11,700 11,700         23,400 
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 

                  40,200     40,200 

ชั้นวางหนังสือ                   3,500     3,500 
ชุดซุ้มแท่นพระบรม
ฉายาลักษณฺ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถ 

                      99,000 99,000 

ชุดโซฟา 5 ที่นั่ง                       12,900 12,900 
ชุดโต๊ะอนุบาล 6 ที่
นั่ง 

                  70,200     70,200 
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ตู้กดน้ า แบบ 2 หัว
กด (น้ าร้อน,น้ าเย็น) 

              10,000         10,000 

ตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจกสูง 

                  23,200     23,200 

ตู้นิรภัย  ระบบล็อก 
2 ชั้น 

              21,100         21,100 

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  
มือจับชนิดบิด 

                  22,000   11,000 33,000 

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 
มือจับชนิดบิด 

              5,500       5,500 11,000 

ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 

                      3,500 3,500 

ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกสูง 

                5,800       5,800 

ตู้เหล็กแบบ  15  
ลิ้นชัก 

              5,000         5,000 

ตู้เอกสาร  ชนิด
ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก 

                7,900       7,900 

โต๊ะคอมพิวเตอร์               2,500         2,500 

โต๊ะท างาน             3,900 3,900   7,800   3,900 19,500 
โต๊ะประชุมห้อง
ประธานสภา 

                      30,000 30,000 

โทรศัพท์ส านักงาน                       4,000 4,000 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

                          

เครื่องคอมพิวเตอร์   
ส าหรับส านักงาน 

                  17,000     17,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 
๒ 

            30,000           30,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก   ส าหรับ
งานประมวลผล 

              22,000         22,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

                      22,000 22,000 

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  
เลเซอร์หรือ LED สี 

                  15,000     15,000 
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เครื่องพิมพ์  
Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED สี 

                      15,000 15,000 

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED  สี แบบ 
Network 

            10,000           10,000 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

              4,300         4,300 

เครื่องส ารองไฟฟ้า               7,500         7,500 

ครุภัณฑ์การศึกษา                           

กระดานลื่นหมีน้อย                   9,500     9,500 
กระบะทรายรูปห้า
เหลี่ยม 

                  23,500     23,500 

เก้าอี้สีหวาน                   1,250     1,250 

ชุดท่อลอดบ้านน้อย                   99,500     99,500 
ชุดฝึกกระโดดข้าม
สิ่งกีดขวาง 

                  12,500     12,500 

ชุดรวมเครื่องเล่น 5 
สหายพาเพลิน 

                  120,000     120,000 

ท่อลอดอุโมงค์                   28,500     28,500 
บ้านแฝดปีนป่าย
กระดานลื่น 

                  42,500     42,500 

ม้าหมุน 6 ที่นั่ง
พลาสติก 

                  78,000     78,000 

ไม้กระดก 4 ที่นั่ง                   18,500     18,500 

โยกเยก ก.ไก่                   2,500     2,500 

โยกเยกกระต่าย                   2,500     2,500 

โยกเยกช้าง                   5,000     5,000 

โยกเยกปลาโลมา                   2,500     2,500 

โยกเยกม้าหรรษา                   2,500     2,500 

โยกเยกยีราฟลายจุด                   5,000     5,000 
โยกเยกรถไฟ 8 ที่
นั่ง 

                  31,500     31,500 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                           
เครื่องผสมปูน  แบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า 

            36,000           36,000 
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ชุดเก็บตัวอย่าง
คอนกรีตแบบ
เหลี่ยม (Cube 
Mold) 

            15,000           15,000 

ชุดทดสอบความเข้ม
เหลวคอนกรีต 
(slump  test) 

            15,000           15,000 

แบบพิมพ์หล่อท่อ 
คสล. 

            44,000           44,000 

แบบพิมพ์หล่อราง
ระบายน้ า 

            60,000           60,000 

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

                          

เครื่องตัดหญ้า แบบ
ข้อแข็ง 

    38,000                   38,000 

เตาเผาขยะ                 500,000       500,000 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

                          

ชุดโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

            123,000           123,000 

ครุภัณฑ์การเกษตร                           
เครื่องสูบน้ า  แบบ
หอยโข่ง ชนิด
เครื่องยนต์ดีเซล 

    45,000                   45,000 

เครื่องสูบน้ าบาดาล  
1.5  แรงม้า 

    74,800                   74,800 

เครื่องสูบน้ าแบบ
หอยโข่ง  ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 

    136,500                   136,500 

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

                          

รถเข็นเปลหาม 1 
ไก Stretcher 

                20,000       20,000 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

                          

รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

                    3,000,000   3,000,000 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

                          

เครื่องเล่น  DVD                   2,900     2,900 
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ค่ำที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

                          

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ซอย 5 
นายวนาสันต์)  หมู่ที่ 
2 

      113,000                 113,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ซอย
ข้างวัด ) หมู่ที่ 1 

      228,000                 228,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ด้านทิศ
ใต้ของหมู่บ้าน) หมู่
ที่ 15 

      280,000                 280,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (เส้นมอ
วัด) หมู่ที่ 6 

      332,000                 332,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ทางลง
ซอย และท้ายซอย 
(ซอย 7) หมู่ที่ 14 

      228,000                 228,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(ซอย
กลางบ้าน) หมู่ที่  5 

      228,000                 228,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(ซอยบ้าน
นางจันจิรา) หมู่ที่ 2 

      136,000                 136,000 

โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไร่ 

                  50,000     50,000 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าตัวยู
ภายในหมู่บ้าน 
(ซอย 3) หมู่ที่ 8 

      383,000                 383,000 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าตัววี 
คสล. หมู่ที่ 13 

      272,000                 272,000 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าบริการ
นักท่องเที่ยว 

        206,000               206,000 

โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 3 

      209,000                 209,000 
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โครงการขุดลอก 
(คลองตาแก้ว) หมู่ที่ 
10 

    200,000                   200,000 

โครงการขุดลอก
คลองบ้านสวน
สวรรค์ หมู่ที่ 12 

    200,000                   200,000 

โครงการขุดลอกสระ
น้ าสารธารณะ(คุ้ม
เขานางรักษ์) หมู่ที่ 
4 

    210,000                   210,000 

โครงการติดต้ังแผง
โซล่าเซลล์หรือ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ระบบสบูน้ าดิบ หมู่
ที่ 9 

      193,000                 193,000 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

                          

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (สายบ้าน
โนนสวรรค์เก่า) หมู่
ที่ 7 

      243,000                 243,000 

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

                          

ค่าออกแบบค่า
ควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชน  นิติ
บุคคลหรือบุคล
ภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

            126,000           126,000 

งบเงิน
อุดหนุ
น 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                          

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน

                      30,000 30,000 
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ท้องถ่ิน  อ าเภอเทพ
สถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็น
สาธารณประโยชน ์

                          

เงินอุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

                320,000       320,000 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการ
ประเพณีวันผู้สูงอายุ
หรือประเพณีวัน
ลอยกระทง 

        160,000               160,000 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการ
ประเพณีแห่ดอกผึ้ง
ของชาวญัฮกูร 

        50,000               50,000 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

                          

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ(อาหาร
กลางวันในสังกัด 
สพฐ.) 

                  4,900,000     4,900,000 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

            400,000           400,000 

รวม 23,028,790 2,580,000 1,254,300 2,845,000 1,566,000 100,000 4,336,670 2,007,160 3,355,360 13,171,240 3,100,000 13,155,480 70,500,000 
 

 

 


