
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย

อําเภอ หวยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,370,920 บาท

งบบุคลากร รวม 5,185,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนสําหรับนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล(210100)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล (210200)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล (210300)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนสําหรับเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล (210400)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย (210600)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,960,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,576,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตรา
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม ฯลฯ จํานวน 7
 อัตรา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) ของพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 1 ราย ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 (220200)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหารสําหรับปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  นักบริหาร
งานทั่วไป ฯลฯ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 (220300)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (220600)  
 -ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (220700)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนที่จายนอกเหนือจากเงินเดือนผูบริหาร
สําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564  (221100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 2,070,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล , เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  ฯลฯ (310100)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ฯลฯ (310300)  

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  (310400)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและพนักงาน
สวนตําบล (310500)

ค่าใช้สอย รวม 1,375,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูล ของสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ(320100)

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร ขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ(320100)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เปนภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร   ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 ม.ค.2563 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120  ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิก
จายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา (320100)
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คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบล    (320100)

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ  คาลงทะเบียน ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง  ฯลฯ (320100)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และแกไขเพิ่มเติม
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  โดยแยกเปน
     (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ใหตั้งงบ
ประมาณไดไมเกินปละ  1 %  ของรายไดจริงของปงบประมาณที่
ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจาย
ขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให   ใหเบิกจายไดภายในวงเงินงบ
ประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่กําหนดและตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเปนและประหยัดและใหใชหลัก
ฐานการจายเงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบ
การเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเปนผู
รับรองการจาย  
     (2) คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   การประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทอง
ถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง  ใหเบิกจายได
เทาที่จายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลในการ
ประชุม  เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย  โดยมีเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเปนผูรับรองการจาย          
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว0677
  ลงวันที่ 6 ก.พ.2563, หนังสือสํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว24 ลงวันที่ 6 ก.พ.2556
  (สํานักงานปลัด) (320200)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ (320300) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพานพุมดอกไม 
 พานประดับพุมดอกไม  พานพุมเงินพุมทอง  กรวยดอกไม พวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับ
วางอนุสาวรียหรือใชในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน  2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562 
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โครงการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 800,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัดการเลือกตั้ง  ในการเลือกตั้งผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด    โดย
เปนคาใชจาย ประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เชน คาตอบแทนกรรมการ คา
วัสดุ ฯลฯ และคาใชจายประจําหนวยเลือกตั้ง เชน  คาตอบแทน
กรรมการ คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ (320300) 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 เพื่อเปนคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย  หนา 158 (สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงาน
ปลัด) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวี
ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330100) 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน เตา
รีด หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330300)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
      ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขควง  ประแจ  แม
แรง  ล็อคเกียร  กระจกโคงมน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ 
      ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก  น๊อตและสกรู  เพลา  ฟลมกรองแสง ฯลฯ     
      ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต  เครื่อง
ยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  หมอน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  กระจก
มองขางรถยนต  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559 (330700)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 65,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันจารบี  น้ํามันก๊าด  ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลางที่ใช
ในการปฏิบัติงานราชการ และเครื่องตัดหญาที่ใชในการปฏิบัติ
งานทางการเกษตร ขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559 (330800)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
      ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง  เลนส
ซูม  กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ 
      ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้  พูกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร  เมมโมรี่การด  แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง  อัดขยาย  ภาพ
ถายดาวเทียม  ฯลฯ  
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559 (331100)   
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน   ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ
บันทึก   ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
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 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card,
 Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต     (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติ
คอล(Optical) 
เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (331400) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 275,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาไฟฟ้าภายในสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล (340100) 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล ภายในสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล (340100) 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาบริการโทรศัพท คาบริการอินเตอรเน็ตภายในสํานัก
งานองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ (340200)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
   สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (340200)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  เชน เครื่องจักรกลยาน
พาหนะ  เปนตน  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ  หรือคาซอม
กลาง (411800)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559   

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ อบต.ทับสวาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  เปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ  ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  (510100) 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 123 (สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 20,000 บาท

จายเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  อําเภอหวย
แถลง  จังหวัดนครราชสีมา     เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัด
ตั้งและบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกอบดวยคาจางเหมาบริการผูรับผิดชอบศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนฯ จํานวน 2 คน, คาวัสดุเครื่องเขียน
แบบพิมพ, หมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร  และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 125 (สํานักงานปลัด)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 25,000 บาท

จายเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหวยแถลง   เพื่อเปนเงิน
สนับสนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2562,   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 5426  ลงวันที่ 24 กันยายน 2561,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอง
ถิ่น หนา 191 (สํานักงานปลัด)(610200)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและเวที
ประชาคม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและเวทีประชาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2563   โดยจัดกิจกรรมสงเสริมใหความรู สนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชม สรางเครือขาย
องคกรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น   การ
ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ  คาเอกสาร  และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ  (320300) 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(1
)  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย หนา 158 (สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,208,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,681,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,681,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,034,820 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 3 อัตรา ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564  (220200)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหารสําหรับผูอํานวยการกอง
คลัง ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564  (220300)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 520,920 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม ฯลฯ จํานวน 3
 อัตรา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564  (220600)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 35,460 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564  (220700)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 504,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น , เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 (310100)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯลฯ (310300)
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คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  (310400)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  (310500)

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เปนภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ  คาลงทะเบียน ของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
 (320100)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และแกไขเพิ่มเติม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ (320300) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม

โครงการจัดทําและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําและปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําป 2564 ประกอบ
ดวย คาจัดทําเอกสาร วัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ, คาปฏิบัติงานลวง
เวลาในวันทําการ/วันหยุดราชการ, คาจางเหมาสํารวจภาค
สนาม/บันทึกขอมูล ฯลฯ (320300)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 123 (กองคลัง)
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โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธการ
ชําระภาษี ประจําป 2564 เพื่อจายเปนคาแผนพับประชา
สัมพันธ    สปอรตโฆษณา รถประชาสัมพันธ ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ (320300)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ที่ 9 พ.ศ.2553
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล หนา 194 (กองคลัง)

โครงการออกหนวยบริการภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการออกหนวยบริการ
นอกสถานที่  ประจําป 2564 เพื่อจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการออกหนวย
บริการ ฯลฯ (320300)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ที่ 9 พ.ศ.2553
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 123 (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองคลัง) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ยาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559   (330100) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
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เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน   ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
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อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (331400) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
   สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (340200)

งบลงทุน รวม 23,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,400 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง  โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ฉบับลาสุด)  
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กอง
คลัง) (411600)  
  

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตร
อเนกประสงค (Smart Card Reader)  จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 700 บาท  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับลาสุด)  
-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กอง
คลัง) (411600)  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 765,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 765,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น , เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 (310100)

ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เปนภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ (320300) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม

โครงการณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล  ประกอบดวย คาจัดเตรียมสถานที่  คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการ (320300)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (30) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9
 มีนาคม 2561 , ที่  มท  0810.5/ว4007  ลงวันที่  13
  กรกฎาคม  2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สัมคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย หนา 161 (สํานักงานปลัด)
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โครงการป้องกันและชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยตําบลทับสวาย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและชวยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัยตําบลทับสวาย  ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ
กอสราง 
 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 คาชวยเหลือเยียวยา  คาจางเหมาบริการ  คาอาหาร  อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 มาตรา 61 (4) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย หนา 160 (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  ประจําป
งบประมาณ 
 พ.ศ.2564   ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
ป้ายโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน พ
.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย หนา 4   (สํานัก
งานปลัด) 

วันที่พิมพ : 8/9/2563  18:28:46 หนา : 32/119



โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลัก
สูตรจัดตั้ง

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร  คาเครื่อง
แบบตามระเบียบ อปพร.  คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายฯ คาวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน พ
.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 , ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ
.2553
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย หนา 159 (สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงาน
ปลัด) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
 ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
 ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559 (330200)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
      ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไขควง  ประแจ  แม
แรง  ล็อคเกียร  กระจกโคงมน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ 
      ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก  น๊อตและสกรู  เพลา  ฟลมกรองแสง ฯลฯ     
      ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต  เครื่อง
ยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  หมอน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่  กระจก
มองขางรถยนต  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559   (330700)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง   เปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  ดังนี้  
      ก. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ถังดับเพลิง  ลูก
บอลดับเพลิง ฯลฯ     
      - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  และ
กระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,424,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,376,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,376,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,070,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 3 อัตรา ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือนกันยายน 2564  (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหารสําหรับนักบริหารการ
ศึกษา  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือน
ตุลาคม 2564  (220300)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 263,880 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 1 อัตรา ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564  (220600)  
 -ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 538,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น , เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 (310100)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง ฯลฯ (310300) 
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คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ (310400)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล (310500)

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร ขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ(320100)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เปนภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ  คาลงทะเบียน ของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
 (320100)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และแกไขเพิ่มเติม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ (320300) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม

โครงการชวยนักเรียน นักศึกษาใหมีงานทําในชวงปดภาคเรียนฤดู
รอน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจางนักเรียน/นัก
ศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียนฤดูรอน    ประกอบดวยคาจาง
นักเรียน/นักศึกษาฯ อัตราคาจางวันละ 200 บาท
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 133 (กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
(สํานักงานปลัด) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ยาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559 (330100) 
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนชุมชนบาน
ทับสวาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)  จํานวนนัก
เรียน 111  คน  และประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 9 คน รวมทั้ง
สิ้น 120 คน จํานวน 260 วัน ราคาหนวยละ 7.37  บาท  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 127 (กองการ
ศึกษาฯ) (330400)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน   ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
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ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digi
tal Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล(ReelMagnetic Tape, assette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card, Sound Car
d) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ   
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559   (331400) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
   สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (340200)

งบเงินอุดหนุน รวม 510,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 510,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
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โครงการเดินทางไกลอยูคายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและ
สามัญรุนใหญ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการเดินทางไกลอยูคาย
พักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุนใหญ  สําหรับโรงเรียน
ชุมชนบานทับสวาย
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 138 (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (สําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบานทับสวาย)

จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบานทับสวาย) สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สพฐ.)  จํานวนนักเรียน 111  คน  และประมาณ
การเพิ่มขึ้นอีก 9 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน จํานวน 200 วัน ราคา
หนวยละ 20 บาท/วัน  
- เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 138 (กองการ
ศึกษาฯ) (330400)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,569,350 บาท
งบบุคลากร รวม 742,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 742,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 566,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก  ที่ไดรับการ
ปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 2
 อัตรา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือน
กันยายน 2564   (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เงินวิทยฐานะ จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก  ที่ไดรับ
การเลื่อนวิทยฐานะ 
 จํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,500 บาท ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564
  ถึงเดือนกันยายน 2564   (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแล
เด็ก (ไมกําหนดคุณวุฒิ)  ที่ไดรับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชี
ปรับอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562
  ถึงเดือนกันยายน 2563 (220600) 
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแล
เด็ก (ไมกําหนดคุณวุฒิ)  จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2562  ถึงเดือนกันยายน 2563 (220600) 
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
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งบดําเนินงาน รวม 826,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น , เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 (310100)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล (310500)

ค่าใช้สอย รวม 601,950 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูล ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล ฯลฯ(320100)

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ(320100)
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เปนภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ  คาลงทะเบียน ของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
 (320100)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  และแกไขเพิ่มเติม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจราจรนอยศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจราจรนอยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย   ประกอบดวย
คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยาการ  คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว2296  ลงวันที่  30 ต.ค.2560 เรื่องซักซอม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 137 (กองการ
ศึกษา)

โครงการจัดหาน้ําดื่มสะอาดสําหรับนักเรียน ศพด.อบต.ทับสวาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดหาน้ําดื่มสะอาด
สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย   ประกอบดวยคาถังน้ํา  และคาน้ําดื่ม 
- เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว2296  ลงวันที่  30 ต.ค.2560 เรื่องซักซอม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 132 (กองการ
ศึกษา)
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โครงการพัฒนาการเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู
นอกสถานที่ ประกอบดวยคาจางจัดหารถปรับอากาศ,  คาจัดหา
อาหารพรอมน้ําดื่ม ,คาป้ายไวนิล ,คาจัดหาป้ายชื่อพรอมสาย
คลอง ,คาวัสดุอุปกรณ ฯล
- เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว2296  ลงวันที่  30 ต.ค.2560 เรื่องซักซอม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 128 (กองการศึกษา)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ทับสวาย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ ศพด. อบต.ทับสวาย  ประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ 
- เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว2296  ลงวันที่  30 ต.ค.2560 เรื่องซักซอม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 127 (กองการศึกษา)
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โครงการศูนยสื่อระหวางผูปกครองและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับ
สวาย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําศูนยสื่อการ
เรียนรูระหวางผูปกครองและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับ
สวาย  ประกอบดวยคาหนังสือนิทาน ชั้นวางหนังสือ ฯลฯ 
- เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว2296  ลงวันที่  30 ต.ค.2560 เรื่องซักซอม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 129 (กองการ
ศึกษา)

โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาทองถิ่น 
ปราชญชาวบาน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทับสวาย ประกอบดวย คาวิทยากร คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  มาตรา 54, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว2296  ลงวันที่  30 ต.ค.2560 เรื่องซักซอม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 132 (กองการ
ศึกษา) 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

จํานวน 6,450 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย (คาจัดการเรียนการสอน ศพด
.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป จํานวนเด็กนักเรียน  8
  คน และประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 7 คน รวมเปน 15 คน อัตราคน
ละ 430  บาท
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 136(กองการ
ศึกษาฯ) (330400)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาเครื่องแบบนักเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย (คาจัดการเรียนการสอน ศพด
.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป จํานวนเด็กนักเรียน  8
  คน และประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 7 คน รวมเปน 15 คน อัตราคน
ละ 300  บาท
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 136 (กองการ
ศึกษาฯ) (330400)

วันที่พิมพ : 8/9/2563  18:28:46 หนา : 53/119



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาหนังสือเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลทับสวาย (คาจัดการเรียนการสอน ศพด.) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป จํานวนเด็กนักเรียน  8
  คน และประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 7 คน รวมเปน 15 คน อัตราคน
ละ 200  บาท
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 135 (กองการ
ศึกษาฯ) (330400)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน)

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอุปกรณการเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลทับสวาย (คาจัดการเรียนการสอน ศพด.) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป จํานวนเด็กนักเรียน  8
  คน และประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 7 คน รวมเปน 15 คน อัตราคน
ละ 200  บาท
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 136 (กองการ
ศึกษาฯ) (330400)

วันที่พิมพ : 8/9/2563  18:28:46 หนา : 54/119



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอน ศพด.)

จํานวน 59,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย (คาจัดการเรียนการสอน ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 – 5 ป จํานวนเด็กนักเรียน  30  คน และประมาณ
การเพิ่มขึ้นอีก 5 คน รวมเปน 35 คน อัตราคนละ 1,700  บาท
-เปนไปตามเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 128 (กองการ
ศึกษาฯ) (330400)

วันที่พิมพ : 8/9/2563  18:28:46 หนา : 55/119



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน ศพด.)

จํานวน 171,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลทับสวาย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)  จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเวลา 2 ภาค
เรียน  จํานวนเด็กนักเรียน 30 คน  และประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 5
 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน  อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน  จํานวน 245
 วัน  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3886  ลงวันที่  28 มิถุนายน  2562 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 126 (กองการศึกษาฯ) 

วันที่พิมพ : 8/9/2563  18:28:46 หนา : 56/119



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองการ
ศึกษาฯ) (320400) 

วันที่พิมพ : 8/9/2563  18:28:46 หนา : 57/119



ค่าวัสดุ รวม 143,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ยาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559   (330100) 

วันที่พิมพ : 8/9/2563  18:28:46 หนา : 58/119



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน เตา
รีด หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559   (330300)

วันที่พิมพ : 8/9/2563  18:28:46 หนา : 59/119



คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  จํานวนนักเรียน 30
 คน  และประมาณการเพิ่มขึ้นอีก 5 คน รวมทั้งสิ้น 35
 คน จํานวน 260 วัน ราคาหนวยละ 7.37  บาท  
-เปนไปตามเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14 กรกฏาคม 2563
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 127 (กองการศึกษาฯ) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ไดแก  น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ สําหรับเครื่อง
ตัดหญาที่ใชในการปฏิบัติงานทางการเกษตร ขององคการบริหาร
สวนตําบลทับสวาย 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559   (330800)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
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ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน   ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559   (331400) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 62,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาไฟฟ้าภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลทับสวาย (340100) 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย (340100) 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
   สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย (340200)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการอินเตอรเน็ต
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย ฯลฯ
 (340200)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 620,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาบริบาลทองถิ่น จํานวน  2 อัตรา คา
ตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง   ซึ่งผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่น 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 6290   ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.2/ว 0803  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เปนภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต.รวมใจเพื่อเด็กไทยฟันดี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.ทับสวาย รวม
ใจเพื่อเด็กไทยฟันดี  ประกอบดวย คาป้ายโครงการ  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  คาอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 142 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการเด็กปฐมวัยหางไกลยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเด็กปฐมวัยหางไกลยาเสพ
ติด  ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 129 (กองการ
ศึกษา)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ทับสวาย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ
แหลงเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย  ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  ตนไม ไมดอกไม
ประดับ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
แกไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 142 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโค
โรนา(COVID-19)  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ คาจัดหาวัสดุในการป้องกันโรค คายา เวชภัณฑ
ตาง ๆ  คาอาหาร  อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  อุปกรณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  มาตรา 16 (19), พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
 ขอ (3)  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 3
 (สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา ตําบลทับสวาย จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา   ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว, คาวัคซีนฯ, คาวัสดุเวชภัณฑตาง ๆ ในการฉีดวัคซีนและทํา
หมันใหแกสุนัขและแมวจรจัด, คาป้ายโครงการ คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ ฯลฯ
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561,  หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25
 เมษายน 2561,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม  2561,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562,  หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว
 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562,  หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7
 พฤษภาคม 2562 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 140 (สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด ภายในในตําบลทับสวาย  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาชุดตรวจสารเสพติดในรางกายและอุปกรณ  คา
ป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.6/ส 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  หนา 195 (สํานักปลัด)

โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหาโรคติดตอและไมติดตอ ศพ
ด.อบต.ทับสวาย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและ
แกไขปัญหาโรคติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลทับสวาย  ประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
เอกสารการฝึกอบรม  จัดหาป้าย น้ํายาฆาเชื้อ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 142 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหาโรคติดตอและไมติดตอ อบ
ต.ทับสวาย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอและไมติดตอภายในตําบลทับสวาย ที่เกิดขึ้นตามฤดู
กาล โรคติดตอที่อุบัติขึ้นมาใหม และโรคติดตออุบัติซ้ํา  โดยมีคา
ใชจายประกอบดวยคาวัสดุเวชภัณฑตาง ๆ, คาป้ายโครงการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
, พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 142 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงาน
ปลัด) (320400) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

1.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  บานทับสวาย หมู 1 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย หมู 1
 ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    (610400)
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)

2.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานทับสวายพัฒนา หมู 2 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/9/2563  18:28:46 หนา : 70/119



3.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานสะพานสาม หมู 3 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานสะพานสาม หมู 3
  เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)

4.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานเจริญผล หมู 4 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานเจริญผล  หมู 4
  เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)
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5.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานหนองหวา หมู 5 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหวา หมู 5
  เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)

6.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานบุตะเภา หมู 6 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานบุตะเภา หมู 6
  เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)
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7.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานสระทอง หมู 7 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานสระทอง หมู 7
  เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)

8.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานสุขสันต หมู 8 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานสุขสันต หมู 8
  เพื่อจายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานทับสวาย
พัฒนา หมู 2  ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข    (610400)
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ.256, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
หนังสือกรมาสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 1504  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 144 (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,305,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,013,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,013,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 706,740 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตรา
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม ฯลฯ จํานวน 2
 อัตรา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 (220100)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหารสําหรับนักบริหารงาน
สวัสดิการสังค ฯลฯ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564 (220300)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 264,660 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา  จํานวน 1 อัตรา ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2563ถึงเดือนกันยายน 2564 (220400)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 292,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น , เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 (310100)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯลฯ (310300)

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  (310400)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล (310500)

ค่าใช้สอย รวม 109,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร ขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ(320100)
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เปนภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)

คาถายเอกสาร  คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ที่เปนภารกิจ ของ
องคการบริหารสวนตําบล  (320100)

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ  คาลงทะเบียน ของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
 (320100)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  และแกไขเพิ่มเติม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ (320300) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองสวัสดิการ
สังคม) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ยาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559    (330100) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ดังนี้  
      ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง  เลนส
ซูม  กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ 
      ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ พูกัน สี  กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด  แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559   (331100)   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
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3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน   ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ   
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- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559   (331400) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,500 บาท

เพื่อเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
   สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (340200)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,968,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,092,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,092,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 746,820 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม จํานวน 2 อัตรา ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (220100)   
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564  (220200)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร สําหรับผูอํานวยการกอง
ชาง ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (220300)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 257,280 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา ที่ไดรับ
การปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (220600)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 22,140 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (220700)
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 876,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 137,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น , เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 (310100)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล  (310300)

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  (310400)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล (310500)
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ค่าใช้สอย รวม 512,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เปนภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)

คาธรรมเนียมและลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ  คาลงทะเบียน ของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
 (320100)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  และแกไขเพิ่มเติม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานอื่น  ฯลฯ (320300) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
แกไขเพิ่มเติม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองชาง) (320400) 
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ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ยาลักษณ ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  คลิป สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330100) 
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้   ไมตาง ๆ, ฆอน
, คีม, ชะแลง, จอบ, เสียม, สิ่ว, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง  ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  น้ํามัน
ทาสี, ทินเนอร, สี, ปูน
ซีเมนต, ทราย, กระเบื้อง, ตะปู, สังกะสี, แปรงทาสี, ปูนขาว  ฯลฯ
 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330100) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น น้ํามัน
ดีเซล ฯลฯ สําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต  ที่ใชในการปฏิบัติ
งานราชการ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330800)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้    ขาตั้งกลอง, ขาตั้งเขียน
ภาพ,กระเป๋าใสกลองถายรูป   ฯลฯ 
    ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   ภูกัน, สี, กระดาษ
โปสเตอร, เมมโมรี่การด, รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330100) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
     ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
     ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,Sound Car
d) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
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 มิถุนายน  2559  (331400) 

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  ดังนี้  บันไดอลูมิเนียม, เครื่องมือ
แกะสลัก, เครื่องมือดึงสายไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559   (331700) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
   สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล (340200)

งานไฟฟ้าถนน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ  ดังนี้  
  ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
  ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
 ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน  2559  (330200)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะภายในตําบลทับสวาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะตําบลทับ
สวาย  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจัดทําป้าย แผน
พับ เอกสารประชาสัมพันธ  คาจัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  ถัง
ขยะ และอุปกรณที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559, 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม  หนา 184 (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการครอบครัวอบอุน ชุมชนนาอยู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการครอบครัว
อบอุน ชุมชนนาอยู  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวิทยากร, คา
ป้ายโครงการ, คาอาหาร,  อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดเตรียม
สถานที่,  คาอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะหผู
ป่วยที่ยากไรขององคการบริการสวนจังหวัด พ.ศ. 2560, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 757
 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562, หนังสือสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526
 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 148 (กองสวัสดิการ
สังคม)
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โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมตําบลทับสวาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคาย
คุณธรรม จริยธรรมตําบลทับสวาย  โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาวิทยากร, คาป้ายโครงการ, คาอาหาร,  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม, คาจัดเตรียมสถานที่,  คาอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะหผู
ป่วยที่ยากไรขององคการบริการสวนจังหวัด พ.ศ. 2560, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 757
 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562, หนังสือสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526
 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 9
 (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 8/9/2563  18:28:46 หนา : 94/119



โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมกลุมอาชีพตําบลทับสวาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมกลุมอาชีพตําบลทับสวาย  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
วิทยากร, คาป้ายโครงการ, คาอาหาร,  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม, คาจัดเตรียมสถานที่,  คาอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะหผู
ป่วยที่ยากไรขององคการบริการสวนจังหวัด พ.ศ. 2560, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 757
 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562, หนังสือสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526
 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
ทองเที่ยว  หนา 163 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลทับ
สวาย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลทับสวาย   โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาวิทยากร, คาป้ายโครงการ, คาอาหาร,  อาหาร
วางและเครื่องดื่ม, คาจัดเตรียมสถานที่,  คาอุปกรณ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4
 มกราคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ 2562, หนังสือสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13
 มิถุนายน 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 7
 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสงเสริมอาชีพผูพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพผู
พิการ  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวิทยากร, คาป้าย
โครงการ, คาอาหาร,  อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาจัดเตรียม
สถานที่,  คาอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4
 มกราคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ 2562, หนังสือสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13
 มิถุนายน 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 145 (กองสวัสดิการ
สังคม)

วันที่พิมพ : 8/9/2563  18:28:46 หนา : 97/119



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาเด็กประจําป จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการงานกีฬาเด็ก
ประจําป  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้ายโครงการ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณกีฬา ชุดกีฬาและคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  หนา 152 (กองการ
ศึกษาฯ)

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอหวยแถลง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้ายโครงการ  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณกีฬา ชุดกีฬาและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  หนา 151 (กองการ
ศึกษาฯ)
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาตานยาเสพติด
ตําบลทับสวาย  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้ายโครงการ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณกีฬา ชุดกีฬาและคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล  หนา 151 (กองการ
ศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนโรงเรียนชุมชนบานทับสวาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการสงเสริมกีฬานัก
เรียนโรงเรียนชุมชนบานทับสวาย
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 152 (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีกุมขาวใหญ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีกุมขาว
ใหญ  สําหรับวัดโคกโภคา จํานวน  70,000 บาท และวัดสระ
ทอง 30,000 บาท  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้าย
โครงการ   คาจัดสถานที่ คาตกแตงขบวนแห   คาจัดหาชุดการ
แสดง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ  
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
   -ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ทองถิ่น   หนา 187 (กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต/วันผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีวัน
สงกรานต/วันผูสูงอายุ  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้าย
โครงการ   คาจัดสถานที่ คาตกแตงขบวนแห  คาของรางวัล  คา
จัดหาชุดการแสดง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอง
ถิ่น    หนา 188 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการประเพณีเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีวันเขาพรรษา  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้าย
โครงการ   คาจางจัดหาขบวนแห  คาจัดดอกไมธูปเทียน และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอง
ถิ่น  หนา 188 (กองการศึกษาฯ)

โครงการประเพณีจัดงานบวงสรวงยาโมตําบลทับสวาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีบวงสรวงยา
โม  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้ายโครงการ   คาจัดสถาน
ที่ คาตกแตงขบวนแห  คาของรางวัล  คาจัดหาชุดการแสดง และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ -ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอง
ถิ่น    หนา 187 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมและอนุรักษกลุมดนตรีพื้นบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและอนุรักษ
กลุมดนตรีพื้นบานตําบลทับสวาย  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาจัดสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาอุปกรณดนตรี
พื้นบาน  คาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  และแกไขเพิ่มเติม
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอง
ถิ่น    หนา 187 (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีทองถิ่นอําเภอหวยแถลง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหวยแถลง  ใน
การดําเนินโครงการจัดงานประเพณีทองถิ่นอําเภอหวย
แถลง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 192 (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 8/9/2563  18:28:47 หนา : 102/119



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,537,500 บาท

งบลงทุน รวม 2,537,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู ชนิดแขวน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 9,000 บีทียู  ชนิด
แขวน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 8,500.-บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
แลว) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน  ขนาดไมนอยกวา  9,000  บีที
ยู (ไมรวมคาติดตั้ง)
2) แผงคอยลเย็นและคอยลรอน ทําจากทอทองแดง
3) ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือเทียบเทา 
4) รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และรีโมทไรสาย LCD 
5) ประหยัดไฟเบอร 5
6) มีแผนกรองอากาศ
7) มีระบบ Auto Restart พรอมระบบ  Auto Swing
8) รูปทรงสวยงาม
9) มีน้ํายาในระบบแลว (เต็มถัง)
10) รับประกัน  2 ป
 (ครุภัณฑประกอบโครงการ ปรับปรุงอาคารจอดรถเปนอาคาร
สํานักงานชั้นเดียว) 
**เปนรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จัดหาและสํารวจ
ราคาตามทองตลาด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (กองชาง)
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ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส  ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 16,600 บาท

เพื่อจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส  ขนาดความจุ 2,000
 ลิตร จํานวน 2 ถังๆ ละ 8,300.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดความจุไมนอยกวา 2,000 ลิตร
2) ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3) ราคานี้ไมรวมคาติดตั้งและไมรวมขาตั้ง
**จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบ
ประมาณ (ธันวาคม 2562
)                                                     
(ครุภัณฑประกอบโครงการกอสรางฐานรองถังน้ําและวางระบบ
น้ํา  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (กองชาง)
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ ขนาด 0.50 แรงมา จํานวน 13,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ  ขนาดไมนอยกวา 0.50 แรง
มา จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 6,650.-บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท
2) เครื่องสูบน้ํา – สงน้ํา อัตโนมัติ
3) มอเตอร ขนาดไมนอยกวา 0.50 แรงมา
4) ควบคุมการทํางานของมอเตอรอัตโนมัติระบบลูกลอย
5) ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือเทียบเทา
6) รับประกัน  2  ป   
(ครุภัณฑประกอบโครงการกอสรางโครงการกอสรางฐานรองถังน้ํา
และวางระบบน้ํา  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย) 
**เปนรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จัดหาและสํารวจ
ราคาตามทองตลาด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,490,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1.1 โครงการกอสรางฐานรองถังน้ํา  และวางระบบน้ําสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางฐานรองถังน้ําและวางระบบน้ํา
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย    
  - งานโครงเหล็กฐานรองถังน้ําขนาดกวาง 1.40 เมตร ยาว 2.60
  เมตร สูงจากพื้นถึงฐานรองถังน้ํา 3.00 เมตร พรอมดําเนินการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติขนาด 0.50 แรง
มา  เขา - ออก  จํานวน 2  เครื่อง (ตามแบบ อบต. ทับสวาย
กําหนด) 
  -เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
  -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน  หนา 2 (กองชาง)

1.2 โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเปนอาคารสํานักงานชั้นเดียว จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงอาคารจอดรถเปนอาคารสํานัก
งานชั้นเดียว    
  -งานปรับปรุงอาคาร  ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 8.00
 เมตร หรือพื้นที่อาคาร 40 ตารางเมตร  พรอมดําเนินการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ  (ตามแบบ อบต. ทับสวายกําหนด)  
  -เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
  -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน  หนา 2 (กองชาง)
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1.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางบุญชวย 
บาลไธสง ถึงลําหวยงิ้วผึ่ง หมู 1

จํานวน 499,600 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางบุญชวย บาลไธสง ถึงลําหวยงิ้วผึ่ง หมู1 ตําบลทับ
สวาย   
   -งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร  ยาว 222.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 888.00  ตารางเมตร  ไหลทางลงหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่และมุมเลี้ยวสองขาง(ถามี)  พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธและป้ายโครงการ  อยางละ 1 ป้าย พรอมผลทดสอบ
คอนกรีต (ตามแบบมาตรฐาน ทถ.นม.01-201) 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร  48P-0245206  UTM-1661625  
  -เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
  -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  หนา 76 (กองชาง) 
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2.1 โครงการขุดลอกสระประมง (Food Bank) หมู 2  ตําบลทับ
สวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการขุดลอกสระ
ประมง (Food Bank) หมู 2 ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา
             
     -งานขุดลอก (สวนที่ 1) ขนาดกวาง 60.00 เมตร ยาว 150.00
 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 5.50 เมตร ขุดลอกเพิ่ม 1.00
 เมตร (จากระดับ 0.00 ม. พื้นศาลา ) ลึกทั้งหมดเฉลี่ย  6.50
  เมตร ปริมาตรดินขุดลอกไมนอยกวา 7,050 ลบ.ม. ลาด
เอียง 1:1 พรอมปรับเกลี่ยคันดินตกแตงเรียบและขนทิ้งรัศมีไม
เกิน 1 กม. พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการอยาง
ละ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต. ทับสวายกําหนด)  จุดพิกัดทาง
ภูมิศาสตร  48P-0244152 UTM- 1661217 
   -เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
   -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2563  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้น
ฐาน  หนา 16 (กองชาง) 

3.1 โครงการกอสรางโดมบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค หมู 3 บาน
สะพานสาม   ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางโดมบริเวณลานกีฬา
อเนกประสงค หมู 3 บานสะพานสาม ตําบลทับสวาย อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา
     -งานกอสรางโดม  ขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 20.00
 เมตร หรือพื้นที่อาคาร 260.00  ตารางเมตร พื้นลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม  สูงจากพื้นถึงยอดโดม 7.50 เมตร  จุดพิกัดทาง
ภูมิศาสตร 48P-0248629 UTM-1659701  
     -เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
     -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  หนา 96 (กองชาง) 
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5.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 จากบาน
หนองหวา ไปบานโนนแฝก ตําบลตะโก

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 5 จากบานหนองหวา ไปบานโนนแฝก ตําบลตะโก 
     -งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 5.00
 เมตร ยาว 108.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 540.00  ตารางเมตร  ไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
และมุมเลี้ยวสองขาง (ถามี)  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและ
ป้ายโครงการ  อยางละ 1 ป้าย พรอมผลทดสอบคอนกรีต  (ตาม
แบบมาตรฐาน ทถ.นม.01-202)  จุดพิกัดทาง
ภูมิศาสตร  48P-0246813  UTM-1663156  
     -เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
     -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  หนา 103 (กองชาง) 

6.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  หมูที่ 6 จากนานางสุนทร  มิโน
ทานัง ถึงถนน 226 (ตอจากเสนเดิม)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต หมู 6 จากนานาง
สุนทร  มิโนทานัง ถึงถนน 226 (ตอจากเสนเดิม)
     -งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  5.00
  เมตร  ยาว 108.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีผิวจราจร
ไมนอยกวา 504.00  ตร.ม.  ไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่และ
มุมเลี้ยวสองขาง (ถามี)  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้าย
โครงการ  อยางละ  1 ป้าย พรอมผลทดสอบคอนกรีต  (ตามแบบ
มาตรฐาน ทถ.นม.01-202)  จุดพิกัดทาง
ภูมิศาสตร  48P-0241042 UTM-1660277   
     -เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
     -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  หนา 108 (กองชาง) 
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7.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางออกหมูบาน ถึงสี่
แยกนานายถวัลย หมูที่ 7 ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 195,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ทางออกหมูบาน ถึงสี่แยกนานายถวัลย หมู 7 ตําบลทับ
สวาย อําหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
     -งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  5.00
  เมตร  ยาว 68.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 340.00  ตร.ม.  ไหลทางลงหินคุกตามสภาพพื้นที่และ
มุมเลี้ยวสองขาง (ถามี)  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้าย
โครงการ อยางละ  1 ป้าย พรอมผลทดสอบคอนกรีต  (ตามแบบ
มาตรฐาน ทถ.นม.01-201)  จุดพิกัดทาง
ภูมิศาสตร  48P-0242255  UTM-1661829 
     -เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
     -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  หนา 113 (กองชาง) 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน  รวมถึงคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ที่เปนภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบล   เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค.2563 เรื่อง หลักเกณฑการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (320100)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอ
ไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้   
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้ เคียว  สปริงเกลอร  จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง  ฯลฯ 
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว  พืชและสัตว  พันธุสัตวปกและสัตว
น้ํา  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก    ผาใบพลาสติก  หนากากป้องกันแก๊สพิษ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  (สํานัก
งานปลัด)(331000)  
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 1,046,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษทรัพยากรน้ําและป่า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
และป่า  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
เมล็ด พันธุไม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ  (320300) 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164  ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470  ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1426  ลงวันที่ 4  เมษายน  2562
 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หนา 186 (สํานักงานปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธ   คาตนไม เมล็ด
พันธุ  คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ  (320300) 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164  ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470  ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1426  ลงวันที่ 4  เมษายน  2562
 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หนา 186 (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 986,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 986,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการขุดลอกลําหวยงิ้วผึ่ง หมู 1 จากที่นานางเกสร  ภูทาวัน  
ถึงที่นานายประดิษฐ  โพธิ์กลาง

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการขุดลอกลําหวยงิ้วผึ่ง หมู 1 จากที่นานาง
เกสร  ภูทาวัน  ถึงที่นานายประดิษฐ  โพธิ์กลาง     

     -งานขุดลอกขนาดกวาง  26.00  เมตร  ยาว 800.00
  เมตร  ลึกเดิมเฉลี่ย 4.00 เมตร  ขุดลอกเพิ่มจากระดับ 0.00  ม
. ไมนอยกวา  1.00 ม.  รวมลึกทั้งหมด  5.00 เมตร  ปริมาตรดิน
ขุดลอกไมนอยกวา 11,200 ลบ.ม.  ลาดเอียง 1:1 ขุดยกพรอม
ปรับแตงคันหวยเกลี่ยเรียบ และงานวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล
. ขนาด ? 0.80 x 1.00 ม. จํานวน 4 จุดๆ ละ 2 แถว  รวม 48
 ทอน พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้ายโครงการ  อยาง
ละ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต. ทับสวายกําหนด)  จุดพิกัดทาง
ภูมิศาสตรเริ่มตน   48P-0244568  UTM-1662668  จุดพิกัดทาง
ภูมิศาสตรสิ้นสุด 48P- 0245092  UTM -  1663242  
     -เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
     -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว  หนา 173 (กองชาง) 
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2. โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู 4 จํานวน 488,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู 4 ไปจรด
ลําหวยตะโก ตําบลตะโก  
     -งานขุดลอก  ขนาดกวาง  16.00  เมตร  ยาว 1,050.00
  เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 4.00 เมตร  ขุดลอกเพิ่มจากระดับ 0.00  ม
. ไมนอยกวา  0.50 ม.  รวมลึกทั้งหมด  4.50  เมตร  ปริมาตรดิน
ขุดลอกยกปรับแตงคันหนองไมนอยกวา 13,804.80  ลบ.ม.  ลาด
เอียง 1:1  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธและป้าย
โครงการ  อยางละ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ทับสวายกําหนด)  จุด
พิกัดทางภูมิศาสตรเริ่มตน   48P-0247738  UTM-1660232  จุด
พิกัดทางภูมิศาสตรสิ้นสุด 48P- 0248469 UTM -  1661225  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
     -ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวาง
แผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทอง
เที่ยว  หนา 14 (กองชาง) 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,473,730 บาท

งบกลาง รวม 7,473,730 บาท
งบกลาง รวม 7,473,730 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ดังนี้
    1)สําหรับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย  จํานวน 7 อัตรา เปนเงิน 54,000บาท  
   2)สําหรับพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแลเด็ก ขององคการ
บริหารสวนตําบลทับสวาย  จํานวน 1 อัตรา  เปนเงิน 6,000
 บาท 
-ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557, พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.2533 และ หนังสือ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557   
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 156 (กอง
คลัง)(110300) 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,534,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในตําบลทับ
สวาย  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย เรื่อง ราย
ชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล
ทับสวาย  (110700)   
-  เปนไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
  มาตรา 16  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552   
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 155 (กองสวัสดิการ
สังคม) 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,324,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการในตําบลทับ
สวาย  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย เรื่อง ราย
ชื่อคนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการขององคการบริหาร
สวนตําบลทับสวาย และประกาศองคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย (110900) 
-  เปนไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
  มาตรา 16  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2559 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 155 (กองสวัสดิการ
สังคม) 
  

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสภายในตําบลทับ
สวาย 
-  เปนไปตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
  มาตรา 16  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูป่วยเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต หนา 155 (กองสวัสดิการ
สังคม) (110900) 
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สํารองจาย จํานวน 226,130 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในกรณีจําเปนและเหตุการณฉุกเฉินที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา  การเผชิญเหตุสาธารณภัยหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวน
รวมเทานั้น  เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน  และโรคติดตอ ฯลฯ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545,  หนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559, หนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม  2560, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ฯลฯ
 (111000)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง   โดยคํานวณใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป (ตั้งแตเดือนมกราคม – 
ธันวาคม)  
-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลทับสวาย  (111100)  
- ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 156 (กองสวัสดิการ
สังคม)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 165,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น  ตามกฎหมายฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546, หนังสือสํานัก
งานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว29  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  และหนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30
  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (120100) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หนา 156 
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