
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ

อําเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,541,480 บาท

งบบุคลากร รวม 4,429,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,881,960 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 495,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล 
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล       รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ฯลฯ
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 38,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
               ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 ฯลฯ

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 38,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล     รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ฯลฯ

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 82,560 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552ระเบียบบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ฯลฯ
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,226,760 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระเบียบบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล      รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล     รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 ฯลฯ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,548,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,759,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และการปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานสวนตําบลในสํานักงานปลัดฯ ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) ตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) อํานวยการทองถิ่นระดับ
ตน ตําแหนง             นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542                       -ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยนตอบแทนอื่นเปนรายจาย
ที่องคองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 หนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และกอบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซัก
ซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่   30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ใหแกพนักงานสวนตําบล ในสํานักงานปลัดฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 หนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และกอบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับตามระเบียบที่
กําหนด ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่นระดับ
กลาง) และ ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) อํานวยการ
ทองถิ่นระดับตน
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 หนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ กอบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 130
 ตอนพิเศษ 58 ง 14 พฤษภาคม 2556) และประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 133 ตอนที่ 14 ง 18 กุมภาพันธ 2559) ฯลฯ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 542,820 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักจัดการงาน
ทั่วไป พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ตําแหนง คน
งาน และ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ในสํานักงานปลัดฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกรคองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
         หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ะันวาคม 2558เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักจัดการ
งานทั่วไป และ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ตําแหนง คน
งาน ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ในสํานักงานปลัดฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 หนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และกอบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 1,785,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลตามที่ไดรับมอบหมาย และเพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง (โบนัส) และผลประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมาย
กําหนด  และเพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาปวยการสําหรับนัก
บริบาลทองถิ่น จํานวน 2 คนๆ ละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน ฯลฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจาย การคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 และ หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3 /ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ฯลฯ
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คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562และหนังสือที่ กค0408.5/ว 560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเลาเรียนของบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล/   ผูมีสิทธิตาม
กฎหมายฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ประกอบ
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559   เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและเลา
เรียน ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ และคาติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ คาจัดทําแผนพับ จัดทําป้ายตางๆ คาจางเหมา  ขุดลอก
คู คลอง ตางๆ คากําจัดวัชพืชในคลองหรือบริเวณคลอง คาจางเหมางานกอ
สรางตางๆ เชน ถนน ราง ทอ ไฟฟ้า ที่ไมไดตั้งงบประมาณไว ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่      19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ   จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน ฯลฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 ฯลฯ 

2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 ฯลฯ
3) คาใชจายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา
และงานรัฐพิธีตางๆ  ฯลฯ และคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาตอบแทน คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน            การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ ใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือผูที่ไดรับมอบ
หมาย ฯลฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558

2) คาดําเนินการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาทอง
ถิ่น คราวหมดวาระ หรือเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลง ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด การประชาสัมพันธ  การรณรงค หรือการ
ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้ง คาดําเนินการจัดการเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการเลือกตั้ง ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบกับพระราช
บัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 และระเบียบคณะกรรมการการเลือก
ตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2554
 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ฯลฯ
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3) โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูนําทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ 194

4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความรูใหแกบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลหนองพลับและผูนําทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คารถ คาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัด
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ 180
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โครงการคลายวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรมตาง ๆ การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และคาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจางเหมาบริการตาง ๆ
    คา อาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว ฯลฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน   การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ 180

โครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรมตาง ๆ การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และคาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจางเหมาบริการตาง ๆ
  คา อาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ 181
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว)รัชกาลที่ 10 และคาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน       การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ 179

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง) และคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
ตอบแทน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน       การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ 179
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี) และคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน       การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ 180

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมุลขาวสารพ.ศ.2540 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ 193
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(1) คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑตางๆ และ
บํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ
 จํานวน 30,000 บาท
(2) คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (ซอมกลาง) เพื่อจายเปนคาซอมแซม
บํารุงรักษารถยนตสวนกลาง รถตู รถกระเชา รถยนตบรรทุกน้ําเอนก
ประสงค ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท
(3) คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (ซอมปกติ) เพื่อจายเปนคาซอมแซม
บํารุงรักษารถยนตสวนกลาง รถตู รถกระเชา รถยนตบรรทุกน้ําเอนก
ประสงค ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก  ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา หนังสือ
พิมพ น้ําดื่ม เกาอี้พลาสติก ฯลฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที1่กุมภาพันธ 2562     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ฯลฯ  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุอื่นๆสําหรับใชในสํานักงาน
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที1่กุมภาพันธ 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวเชนแปรง ไมกวาด แกวน้ํา จาน ชอน ชุด
กาแฟ ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0746 ลงวันที1่กุมภาพันธ 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง คาวัสดุ อุปกรณ คา
อะไหล สัญญาณไฟวับวาบ และชิ้นสวนที่เสียหาย เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ สําหรับใชในรถจักรยานยนต รถตู รถยนต รถกระเชา และรถ
ยนตบรรทุกน้ํา ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0746 ลงวันที1่กุมภาพันธ 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน น้ํามันเครื่อง มัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ สําหรับรถยนต รถตู รถกระเชาฯ รถยนตบรรทุกน้ํา
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ เครื่องตัดหญาที่ใช   ในการปฏิบัติ
ราชการและเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่นหรับเครื่องจักรกลของหนวยงาน
ตางๆ ที่ขอมาใชในราชการ และจายสนับสนุนใหหนวยงานและกลุมองคกร
ตางๆ ในการปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0746 ลงวันที1่กุมภาพันธ 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน หมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0746 ลงวันที1่กุมภาพันธ 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนอง
พลับ ศูนย อปพร. และอาคารตางๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองพลับ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
  สิงหาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23พฤษภาคม 2562 ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลหนองพลับ และศูนย อปพร. และอาคารตางๆ ที่อยูในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
  สิงหาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23พฤษภาคม 2562 ฯลฯ
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
 ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร และ
คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
  สิงหาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23พฤษภาคม 2562 ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุและคาใชจายอื่นที่จําเปน เชน คาดูแล   เวปไซต คาเชา
พื้นที่เวปไซต คาปรับปรุงเวปไซต คาโดเมนเนม ฯลฯ และคาใชจายเพื่อใหได
ใชบริการอินเตอรเน็ต
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
  สิงหาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23พฤษภาคม 2562 ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 315,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 315,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน3 ตัว
1.ขนาดกวาง 64 ซม.x ลึก 60 ซม. x สูง120 ซม. หรือไมนอยกวาจํานวน 1
 ตัว ๆละ 3,500 บาท
2.เกาอี้ทํางานขนาดกวาง 59 ซม. xลึก59 ซม. สูง 93-108 ซม.จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 2,000บาท 
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
และ  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯลฯ

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว - ดํา)คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป
1)ความเร็ว 30 แผนตอนาที
2)เปนระบบมัลติฟังกชั่น
3)เปนระบบกระดาษะรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ - ขยายได
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯลฯ
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1.ขนาดที่กําหนดเป้นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน40,000
 บีทียูตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร 5
4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6.การจัดซื้อเครื่องปรัะบอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากขอ 3 )นอกเหนือจากการ
พิจารณาดานราคาแลวเพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารราจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล สูงกวา
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ฯลฯ
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จัดซื้อโต๊ะพับ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนยคาจัดซื้อโต๊ะพับจํานวน 20 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน โต๊ะพับหนา
เมลามีนสีขาวโครงขาเหล็กพับไดขนาดกวาง45ยาว180 x สูง 75  ซม.
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ฯลฯ

ติดตั้งมานปรับแสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งมานปรับแสงแบบทึบแสง
1)ขนาดกวาง270 ซม. X 182 ซม. จํานวน 6 ชุด
2) ขนาดกวาง 219 ซม. x172 ซม.จํานวน 1 ชุดหรือไมนอยกวา
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯลฯ
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ตูเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บแฟ้มเอกสารแบบแผนกั้น 4
 ชั้น 915 (w) x 305(D)x 1842(H)mm หรือไมนอยกวา
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯลฯ

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ กําลังเครื่องยนต 0.8 แรงมา  ความจุกระบอก
สูบ 38 ซีซี  ความยาวแผนบังคับโซ 11 นิ้ว หรือไมนอยกวา เปนไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯลฯ
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน คาซอมแซมครุภัณฑ
ตางๆ และบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆ ฯลฯ 
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลไรสม จํานวน 11,000 บาท

เพื่อดําเนินการโครงการบริหารอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติการ
รวม และอํานวยความสะดวกของประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ระดับอําเภอเมืองเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ 2563
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ยุทธศาสตร การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน บริหารทั่วไป หนาที่ 207
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 15,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและหรือสิ่งกอสรางพัฒนาระบบตางๆ

จํานวน 15,000 บาท

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและหรือสิ่งกอสรางพัฒนาระบบตางๆ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางองคกร สถาบัน หรือบุคคล   ในการสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
หนองพลับ 
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 30 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายการจางเหมาขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล แผนงาน บริหารงานทั่วไป หนาที่ 191             
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,120,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,498,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,498,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,276,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และการปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล ในกองคลังฯ ตําแหนง ผูอํานวยการ กองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง) อํานวยการทองถิ่นระดับตน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติ
การ/ชํานาญการ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน นัก
วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ส.2559 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) และ หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/ เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ใหแกพนักงานสวนตําบล ในกองคลังฯ 
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับตามระเบียบที่
กําหนด ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562ประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ
. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 58 ง 14 พฤษภาคม 2556
) และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10
) ลงวันที่   22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนที่ 14 ง
 18 กุมภาพันธ 2559) ฯลฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 153,480 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ ในกองคลังฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ส.2559 หนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 1 ธันวาคม 2557 ฯลฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 14,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ ในกองคลังฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประดยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายไดพ.ส.2559 ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลตามที่ไดรับมอบหมายเชนคณะกรรมการตรวจการจางงาน
กอสรางตางๆ และเพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง (โบนัส) และผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจาย การคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 และ หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3 /ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการทํางานนอกเวลาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559  หนังสือสํานักงาน กจ
 กท และกอบต.ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราช
การ พ.ศ. 2550 ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเปนเงินคาเลาเรียนของบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล/ผูมี
สิทธิ     ตามระเบียบฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ประกอบ
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559   เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและเลา
เรียน ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดทําป้ายประชาสัมพันธภาษีประจําปี การจัดแผนพับการชําระ
ภาษี คาธรรมเนียม คาจางเหมาบริการตางๆ คาจางเหมาจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่      19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ   จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล กองคลังฯ ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558 ฯลฯ
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2) โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใช คาวัสดุอุปกรณ
ในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555     และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว 483 ลงวันที่     19 กุมภาพันธ 2561 ฯลฯ 
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา สภาพแวดลอมนาอยู แผนงาน บริหารงานทั่ว
ไป หนาที่ 158

3) โครงการใหคําปรึกษาแนะนําและออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใช ในการจัด
โครงการดังกลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ พระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน บริหารงานทั่วไป หนาที่ 192            

วันที่พิมพ : 4/9/2562  13:44:18 หนา : 32/109



โครงการอบรมใหความรุััพนักงานสวนตําบลและคณะกรรมการตามระเบียบวา
ดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน บริหารงานทั่วไป หนาที่ 191 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ในกองคลังฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ    
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ

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

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร และ
คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
 ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 91,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก จํานวน 39,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 5 ใบ
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และเปนไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฯลฯ 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ลานพิกเซล
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และเปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฯลฯ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล 
 คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
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- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช หนวยความจ าแยกจากหนวยความจุหลักขนาดไมนอย
กวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจ
 าหลักในการแสดง ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จ านวน 1
 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จ านวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง – 
มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และเปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฯลฯ 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน คาซอมแซมครุภัณฑ
ตางๆ และบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆ ฯลฯ 
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 175,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย และจายเปนคาตอบแทน  แก อป
พร. ที่ไดรับการแตงตั้งใหมาปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (4) ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และมาตรา 85 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความ
สงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชา สัมพันธตางๆ คา
จางเหมาบริการตางๆ คาตัดสติกเกอรเครื่องหมาย อปพร.  ติด
ศูนย อปพร. รถยนตสํานักงาน หรือรถตู หรือซอมแซมอุปกรณจราจร ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 พระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่      19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ   จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาใชจาย แกผูมา
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลตามที่ไดรับมอบ
หมาย และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ที่ไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558 ฯลฯ
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2) โครงการจัดตั้งจุดใหบริการประชาชนในเทศกาลวันขึ้นปีใหม เทศกาลวัน
สงกรานต และเทศกาลตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนเจาหนาที่ และ   อปพร. และคาใช
จายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (4) ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และมาตรา 85 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความ
สงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9
 มีนาคม 2561 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การรักษาความสงบภาย
ใน หนาที่ 175             
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3) โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจาหนาที่ อปพร. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น  ที่จําเปนที่ใชใน
การจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (4) ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และมาตรา 85 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความ
สงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)     พ.ศ. 2558 ฯลฯ 
  นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร การ
พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การรักษาความสงบภาย
ใน หนาที่ 174           

วันที่พิมพ : 4/9/2562  13:44:18 หนา : 41/109



4) โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแกประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ที่จําเปนที่ใชใน
การจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (4) ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และมาตรา 85 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความ
สงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การรักษาความสงบภาย
ใน หนาที่ 174                            

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ ประกอบ
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไฟฉาย กระบองไฟ
สัญญาณ ไฟฟ้า ถานไฟฉาย ถานกระบองไฟสัญญาณ ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง วัสดุและ
อุปกรณ เชน สัญญาณไฟวับวาบ สัญญาณไซเรน กรวยจราจร ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกั๊กสะทอนแสง เครื่อง
แบบ อปพร.ฯลฯ 
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุและอุปกรณ   ที่ใชในการดับ
เพลิง เชน สารเคมีดับเพลิง ขอแยกสามทาง สายสงน้ําดับเพลิง    ปืนฉีดน้ําดับ
เพลิง พลั่ว ขวาน คีมตัดเหล็ก ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,000,760 บาท

งบบุคลากร รวม 912,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 912,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 675,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา) อํานวยการทองถิ่นระดับ
ตน และ ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหัเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5
) และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่   30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/  เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา) อํานวยการทองถิ่น
ระดับตน และตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป้นรา
ยจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559  หนังสือสํานัก
งาน กจ กท และกอบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ที่ไดรับตามระเบียบ
ที่กําหนด ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
ศึกษา) อํานวยการทองถิ่นระดับตน
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ
. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 58 ง 14 พฤษภาคม 2556
) และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10
) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอน
ที่ 14 , 18 กุมภาพันธ 2559) ฯลฯ
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ไดรับตาม
ระเบียบที่กําหนด 
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ
. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 58 ง 14 พฤษภาคม 2556
) และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10
) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอน
ที่ 14 , 18 กุมภาพันธ 2559)และหนังสือดวนที่สุดที่ พบ0023.6/ว1023เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ส.2563
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 119,640 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผู
ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนราย
จายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 หนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวัน
ที่ 1 ธันวาคม 2557 ฯลฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 88,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลตามที่ไดรับมอบหมาย และเพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง (โบนัส) และผลประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย การคัดเลือกพนักงานและลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 และ หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3 /ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การ
เบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวารสารตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่ง
พิมพตางๆ เพื่อประชาสัมพันธ อบต. คาจัดทําป้ายประกาศ     ป้ายประชา
สัมพันธตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ คาธรรมเนียม คาโฆษณาและเผย
แพร ฯลฯ 
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่      19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ   จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในกองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงซอมแซมทรัพยสินตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบ ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248     ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,023,148 บาท
งบดําเนินงาน รวม 495,068 บาท

ค่าใช้สอย รวม 279,280 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งมาบริการ จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนคาวารสารตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่ง
พิมพตางๆ เพื่อประชาสัมพันธ อบต. คาจัดทําป้ายประกาศ     ป้ายประชา
สัมพันธตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ คาธรรมเนียม คาโฆษณาและเผย
แพร ฯลฯ 
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่      19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ   จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในกองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558

2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 154,680 บาท

(1) คาจัดการเรียนการสอน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี    จํานวน 16
 คน เปนเงิน 27,200 บาท
(2) คาอาหารกลางวัน
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน จํานวน 16 คน จํานวน 245 วัน เปนเงิน 78,400 บาท
โดยแยกเปนภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 20 X 16 X 123 = 39,360 บาท
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 20 X 16 X 122 = 39,040 บาท
(3) คาหนังสือเรียน
เพื่อจายเปนหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี จํานวน 16 คน เปนเงิน 3,200 บาท
(4) คาอุปกรณการเรียน
เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 16 คน เปนเงิน 3,200 บาท
(5) คาเครื่องแบบนักเรียน
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็ก อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 15 คน เปนเงิน 4,800 บาท
(6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน 16 คน เปนเงิน 6,880 บาท
(7) คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เพื่อจายคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ฯลฯ เปนเงิน 10,000 บาท
(8) คาใชจายในการรณรงคการป้องกันยาเสพติด  ในสถานศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงคการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 21,000 บาท 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา หนาที่ 163  

3) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพิ่มพูนประสบการณชีวิต จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ        
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ฯลฯ   
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา หนาที่ 164 

4) โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชนทํากิจกรรมวันพอแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และ (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทอง
ถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคม
สงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอย
โอกาส และ (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ 190            
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5) โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชนทํากิจกรรมวันแมแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และ (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทอง
ถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคม
สงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอย
โอกาส และ (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ 190               

6) โครงการพอแมชวนลูกเลานิทาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ 178            
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7) โครงการศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ คาอาหาร และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการ
ดังกลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 ฯลฯ

อุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผุประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง ครุภัณฑตางๆ  เชน เครื่องเลน
เด็ก อุปกรณตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 207,788 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเปนสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า    สวิทชไฟ
ฟ้าฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชนแปรง ไมกวาด   แกว
น้ํา จาน ชาม น้ํายาลางหองน้ําฯลฯ สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248     ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 187,788 บาท

1) โรงเรียนบานดอนยี่กรอก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถม
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 55
 คน จํานวน 260 วัน เปนเงิน 105,391 บาท โดยแยกเปนภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 7.37X55X130 = 52,695.50 บาท
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 7.37X55X130 = 52,695.50 บาท
2) โรงเรียนบานหนองพลับ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถม
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 27
 คน จํานวน 260 วัน เปนเงิน51,737.40 บาท โดยแยกเปนภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 7.37X27X130 = 25,868.70 บาท
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 7.37X27X130 = 25,868.70 บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี จัดสรรอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 16
 คน จํานวน 260 วัน เปนเงิน 30,659.20 บาท โดยแยกเปนภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 16X7.37X130 = 15,329.60 บาท
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 16X7.37X130 = 15,329.60บาท
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา หนาที่ 202 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี และสถานที่ที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี อาคาร
ตางๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
 ฯลฯ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

1) โครงการจัดซื้อเครื่องเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดธรรมรังษี ไดใชใน
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา หนาที่ 162  
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งบเงินอุดหนุน รวม 428,080 บาท
เงินอุดหนุน รวม 428,080 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนงบประมาณในลักษณะของการจางครูสอนภาษาอังกฤษ หรือวิชาชีพอื่นที่
ขาดแคลนใหแกโรงเรียนบานหนองพลับ

จํานวน 100,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการจางครูสอนภาษาอังกฤษ หรือวิชาชีพอื่นที่ขาด
แคลนใหแกโรงเรียนบานหนองพลับ จํานวน 1 คน จํานวน      12
 เดือนๆ ละ 8,340 บาท เปนเงิน 100,080 บาท 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา หนาที่ 162
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อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 328,000 บาท

1) โรงเรียนบานดอนยี่กรอก อัตรามื้อละ 20 บาทตอคนจํานวน 200
 วัน จํานวน 55 คน เปนเงิน 220,000 บาท โดยแยกเปนภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 20 X 55 X 100 = 110,000 บาท
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 20 X 55 X 100 = 110,000 บาท
2) โรงเรียนบานหนองพลับ อัตรามื้อละ 20 บาทตอคนจํานวน 200
 วัน จํานวน 27 คน เปนเงิน 108,000 บาท โดยแยกเปนภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 20 X 30 X 100 = 54,000 บาท
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 20 X 30 X 100 = 54,000 บาท
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา หนาที่ 202
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 470,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2) โครงการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผู
สูงวัย เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และจําเปน
ในการดําเนินงาน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ
การรักษาพยาบาล
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข หนาที่ 171 

3) โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัข
บา คาใชจายตางๆในการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ แกประชาชนตําบล
หนองพลับ เชน คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย อุปกรณ  คาป้าย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาสํารวจประชากรสุนัขและแมว และอื่น ๆ ที่จําเปนแกผูเขารวม
โครงการ และคาใช จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และจําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดตอ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข หนาที่ 170 
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4) โครงการรณรงคป้องกันการแพรระบาดโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรณรงคป้องกันการแพร
ระบาดโรคไขเลือดออก เชน คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาพนหมอกควัน คาจางเหมา
พาหนะพนหมอกควันและอื่น ๆ ที่จําเปนแกผูเขารวมโครงการ
 และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และจําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (3) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดตอ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน   การ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19
) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข หนาที่ 170 

5) โครงการใหความรูและการป้องกันเรื่องโรคติดตอตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการใหความรูและการป้องกัน
เรื่องโรคติดตอตางๆ คาใชจายในการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ แก
ประชาชนตําบลหนองพลับ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และจําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดตอ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน      การ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19
) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข หนาที่ 171
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6) โครงการหวงใยสุขภาพผูสูงอายุดวยภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

6) โครงการหวงใยสุขภาพผูสูงอายุดวยภูมิปัญญาทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผู
สูงวัย เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และจําเปน
ในการดําเนินงาน ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ
การรักษาพยาบาล
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข หนาที่ 171 

7) โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆแกประชาชนตําบล
หนองพลับเชน คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย อุปกรณ คาป้าย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม   คาสํารวจหมา-แมวและอื่น ๆ ที่จําเปนแกผูเขารวม
โครงการ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ และจําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดตอ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษา
พยาบาล
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข หนาที่ 171
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําดานสุขภาพตําบลหนองพลับ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ พัฒนาศักยภาพผูนําดาน
สุขภาพตําบลหนองพลับ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน คาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ    ที่เกี่ยวของ และจําเปน
ในการดําเนินงาน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)  การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข หนาที่ 170

โครงการอบรมผูดูแลผุสูงอายุ และผูพิการ ในชุมชนตําบลหนองพลับ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆแกประชาชนตําบล
หนองพลับเชน อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จําเปนแกผูเขารวมโครงการ และคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ และจําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดตอ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน   การ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19
) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข หนาที่ 172
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ดังนี้
1.โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค หมู1-7 งบ
ประมาณ 45,150 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  คาอาหาร
วางและคาเครื่องดื่ม และอื่นๆที่จําเปนแกผูเขารวมโครงการและคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ และจําเปนในการดําเนินงาน(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
)หนา 172)
2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯงบประมาณ 49,700 บาท (หมูที่ 1-7)เพื่อ
จายเปนคาใชจายเชน อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร  คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม และอื่นๆที่จําเป้นแกผูเขารวมโครงการ
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ และจําเปนในการดําเนินงาน(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565)หนา 172)
3.โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในหมูบานงบ
ประมาณ 45,150 บาท  (หมุที่ 1- 7)เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการ เชน อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  คา
อาหารวางและคาเครื่องดื่ม และอื่นๆที่จําเปนแกผูเขารวมโครงการและคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ และจําเปนในการดําเนินงาน(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565)หนา 173)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดตอ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน      การ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19
) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
หนังสือ ที่มท 0810.5/ว3204 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรื่องการจัดสรรงบ
ประมาณเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 877,480 บาท

งบบุคลากร รวม 625,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 625,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 573,480 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและการปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล ในกองสวัสดิการสังคมฯ ตําแหนงผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) อํานวยการทองถิ่นระดับ
ตน ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดัวยการกําหนดใหเงินปรธโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559   และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) และ หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่   30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ใหแกพนักงานสวนตําบล ในกองสวัสดิการสังคมฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับตามระเบียบที่
กําหนด ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม) อํานวยการทองถิ่นระดับตน
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562ประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 58  14 พฤษภาคม 2556) และ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10
) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 %

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลตามที่ไดรับมอบหมาย และเพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง (โบนัส) และผลประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตามสิทธิที่กฎหมาย
กําหนด
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย การคัดเลือกพนักงานและลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 และ หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3 /ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี ฯลฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ การจัดทําแผนพับ วารสาร คา
ธรรมเนียม คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่      19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ   จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบล
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลางเชนคาวอมครุภัณฑตางๆและบํารุงรักาาทรัพยสินอื่นๆ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบ เครื่องเขียน ฯลฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248     ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ

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

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร และ
คาเชาตูไปรษณีย
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
 ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บแฟ้มเอกสารแบบแผนกั้น 4 ชั้น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บแฟ้มเอกสารแบบแผนกั้น 4
 ชั้น ขนาด915(w) x 305 (D) x 1842(H) mm หรือไมนอยกวา
 -เปนไปตามตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมากที่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่  6สิงหาคม2556
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0444ลง
วันที่ 24 มกราคม2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ จัด
จาง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ฯลฯ

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บแฟ้มแขวน ขนาด 46.4 x 61.6 x132
 จํานวน 4 ลิ้นชัก
 -เปนไปตามตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมากที่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่  6สิงหาคม2556
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0444ลง
วันที่ 24 มกราคม2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ จัด
จาง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ฯลฯ
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โต๊ะทํางาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูโต๊ะทํางานพรอมลิ้นชัก 2 ชั้นพรอมรางคียบอรด
-มีลิ้นชักขวา 2 ลิ้นชัก 
-มีรางเลื่อนคียบอรดและชองวาง case
-ขนาดไมนอยกวา 120 x 60 x 75 ซม. หรือเทียบเทา
 -เปนไปตามตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมากที่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่  6สิงหาคม2556
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0444ลง
วันที่ 24 มกราคม2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ จัด
จาง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ฯลฯ

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียง จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประกอบดวย
1.ตูลําโพงแบบ 2 ทางขนาด 1.5 นิ้ว full  range 300 วัตต จํานวน 2 ใบ
2.ขาตั้งตูลําโพง จํานวน 2 อัน
3.เครื่องขยายเสียง mixer power  Amplifier (เพาเวอรมิกเซอร) จํานวน 1
 เครื่อง
4.ชุดไมโครโฟนไรสาย จํานวน 1 ชุด
5.เครื่องเลนดีวีดี จํานวน 1 ชุด
6.ตูเร็คสําหรับเก็บอุปกรณ ขนาด 13 u 
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว2061ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED ขาวดํา  
คุณลักษณะพื้นฐาน - เปนอุปกรณที่มีความสามารถ
เปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพส าหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที(ppm) - มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม
นอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
 - สามารถถายส ำเนาเอกสารได
 - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกวา จ านวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน คาซอมแซมครุภัณฑ
ตางๆ และบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,045,645 บาท

งบบุคลากร รวม 764,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 764,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 754,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และการปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล ในกองชางฯ ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นัก
บริหารงานชาง) อํานวยการทองถิ่นระดับตน ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน 
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น   (ฉบับที่ 5
) และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามกฎหมาย/  เงินปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ใหแกพนักงานสวนตําบล ในกองชางฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 197,545 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คณะกรรมการตรวจการจางงาน
กอสรางตางๆ และเพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง (โบนัส) และผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย การคัดเลือกพนักงานและลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3 /ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี ฯลฯ 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกองชางฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การ
เบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเลาเรียนของบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล/ผูมีสิทธิ
ตามระเบียบฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ประกอบ
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและเลา
เรียน ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 97,545 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 37,545 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ และคาติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ คาจัดทําแผนพับ จัดทําป้ายตางๆ คาจางเหมา  ขุดลอก
คู คลอง ตางๆ คากําจัดวัชพืชในคลองหรือบริเวณคลอง คาจางเหมางานกอ
สรางตางๆ เชน ถนน ราง ทอ ไฟฟ้า ที่ไมไดตั้งงบประมาณไว ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่      19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ   จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงานสวนตําบลในกองชางฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน หอกระจายขาว ซอมไฟฟ้า หลอดไฟตางๆ ถนน ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบ เครื่องเขียน ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบล และเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อนําไปสรางบาน หรือปรับปรุงซอม
แซมบานใหประชาชนผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูยาก
จน เชน หิน ดิน ทราย ทอ ปูน กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ไมตางๆ ยางมะตอย
สําเร็จรูป สี แปรงทาสี ทอพีวีซี ของอ สามทาง ขอตอตรง กาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 และ  มาตรา 68
 ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช แมลง สัตว วัสดุ และอุปกรณทางการเกษตร ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมน
บอรด เมาส เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ สายเคเบิล ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248     ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ

งบลงทุน รวม 83,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,300 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เครื่องเจาะถนนคอนกรีต จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะถนนคอนกรีตไฟฟ้า โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.ความสามารถในการเจาะ 1" - 8"
2.ความลึกในการเจาะ 520 มม
3.กําลังมอเตอร 2400 วัตต
4ความเร็วรอบ 750 รอบตอนาที
5.กระแสไฟ 220 V/50 HZ
6.ขนาด 21x 41 x85 ซม.
7.น้ําหนัก 23.8 ก.ก.
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561ฯลฯ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562ฯลฯ
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 23,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 3 กิดลวัตต เปนเครื่องยนต
เบนซินรายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิไฟฟ้า ดังนี้ 
1 แผงสวิทช 1 อัน
2.โวลตมิเตอร 1 อัน
3.แอมมิเตอร 1 อัน
4.หลอดไฟแสงสวางพรอมขั้ว 1 ชุด
5.สวิตซปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน
6 คัตเอาต 1 อัน
7.ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
1ไฟ AC 220 โวลต ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตช สําหรับเครื่องกําเนิไฟฟ้าขนาด
นอยกวา 10 กิโลวัตตขึ้นไป
2ไฟ AC 380/220 โวลต ชนิด3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลตชนิด 3 ยก 3
 สาย 50 เฮิรตซ สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดนอยกวา 10 กิโลวัตตขึ้นไป
3.มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
-ไมเกิน+5 ,-5 % สําหรับลเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดนอยกวา 5 กิโลวัตต
4เครื่องกําเนิดไฟฟ้าทุกขนาดสงกําลังขับโดยตรง
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561ฯลฯ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562ฯลฯ

วันที่พิมพ : 4/9/2562  13:44:19 หนา : 82/109



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง ครุภัณฑตางๆ เชน หอกระจา
ยขาว ซอมไฟฟ้า หลอดไฟตางๆ ถนน รถยนต รถตู รถกระเชาฯ รถบรรทุก
น้ํา ถนน ราง ทอ ระบายน้ํา ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ และคาติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ คาจัดทําแผนพับ จัดทําป้ายตางๆ คาจางเหมา     ขุดลอก
คู คลอง ตางๆ คากําจัดวัชพืชในคลองหรือบริเวณคลอง คาจางเหมางานกอ
สรางตางๆ เชน ถนน ราง ทอ ไฟฟ้า ที่ไมไดตั้งงบประมาณไว ฯลฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่      19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ   จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน หอกระจายขาว ซอมไฟฟ้า หลอดไฟตางๆ     ถนน ทอ รางระบาย
น้ํา ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิทช
ไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าสาธารณะในตําบล และสถานที่ที่เปน
สมบัติที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
 ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 184,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 184,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 184,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการองคการบริหารสวนตําบลพบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและรวมกัน
วางแผนพัฒนาทองถิ่น

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการองคการบริหารสวนตําบลพบ
ประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและรวมกันวางแผนพัฒนาทองถิ่น เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆเกี่ยวของและจํา
เปนในการดําเนินงาน ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1   การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนฯ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1
) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และ (16) สงเสริมการมีสวนรวมของ
ราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ 195
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2) โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ลดภาวะโลกรอน ในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆเกี่ยวของ และจํา
เปนในการดําเนินงาน ฯลฯ   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (7) คุม
ครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชน  จากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
ดานโรงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา สภาพแวดลอมนาอยู แผนงาน สรางความเขม
แข็งของชุมชน หนาที่ 159

3) โครงการ big cleaning day จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการ big cleaning day เชน คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆเกี่ยวของและจํา
เปนในการดําเนินงาน ฯลฯ     
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (2) รักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล และ(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) การรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (18) การกําจัดมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย และ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
ดานโรงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา สภาพแวดลอมนาอยู แผนงาน สรางความเขม
แข็งของชุมชน หนาที่ 159 
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5) โครงการชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการชุมชน  สีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคา
ใชจายอื่นๆเกี่ยวของและจําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ        
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (9) ปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (30
) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หนาที่ 169

6) โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพแกประชาชนตําบลหนองพลับ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ แกประชาชนตําบล
หนองพลับ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณในการศึกษา      ดู
งาน คาที่พัก คาพาหนะ และอื่นๆ ที่จําเปนแกผูเขารวมโครงการ และคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ และจําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (7) บํารุงและสง
เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6) การสงเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หนาที่ 169 
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7) โครงการป้องกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบ
ครัว

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและแกไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว เชน คาป้ายโครงการ       คา
วัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และจําเปนในการดําเนิน
งาน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ (15) การสง
เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สังคมสงเคราะห หนาที่ 169 

8) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสง
เสริมบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาตอบแทน วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่
พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในการดําเนิน
งาน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1    การปฏิบัติ
งานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนฯ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนา
ทองถิ่น
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สังคมสงเคราะห หนาที่ 196 
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โครงการสงเสริมสถาบันครอบครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสถาบันครอบครัว เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณในการศึกษา ดูงาน คาที่พัก คาพาหนะ และ
อื่นๆ ที่จําเปนแกผูเขารวมโครงการ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ และจําเปน
ในการดําเนินงาน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (6)  และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หนาที่ 169 

โครงการองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการองคการบริหารสวนตําบล
หนองพลับเคลื่อนที่ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆเกี่ยวของและจําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1   การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนฯ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1
) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และ (16) สงเสริมการมีสวนรวมของ
ราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ 196
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการ  จัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง  สวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 มาตรา 16 (14) การสงเสริมกีฬา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หนาที่ 168
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการ   จัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน   การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การ
รักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ 179
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2) โครงการสืบสานกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการ   จัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ประกอบกับพระ
ราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง  สวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การ
รักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ 188
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3) โครงการพานองทองธรรมะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการ   จัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (5) สงเสริมการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ประกอบกับพระ
ราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง  สวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการ  สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ\
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หนาที่ 179

4) โครงการอบรมสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น “กิจกรรมโตไปไมโกง”

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการ   จัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน การศึกษา หนาที่ 166     
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5) โครงการสงเสริมประเพณีการทองเที่ยวไทยทรงดําตําบลหนองพลับ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการ   จัดโครงการดัง
กลาว ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทอง
ถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และ
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การ
รักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ 187

6) โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการ   จัดโครงการดังกลาว
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทอง
ถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และ
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การ
รักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ 186
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7) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการ   จัดโครงการดัง
กลาวฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง   สวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 ฯลฯ    
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การ
รักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ 187

8) โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชนสรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน คาจาง
เหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการ   จัดโครงการดังกลาว
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทอง
ถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และ
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   ยุทธศาสตร การ
รักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ 182            
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โครงการศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลหนอง
พลับ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลหนองพลับ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คา
ป้าย คาพาหนะ คาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และจําเปนในการดําเนินงาน ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ
การรักษาพยาบาลประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน สาธารณสุข หนาที่ 181 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สําหรับเปนคาใชจาย โครงการจัดงานพระนคร
คีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจําปี พ.ศ. 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหา
กษัตราธิราช ตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน สงเสริมและธํารงไวซึ่งศิลป วัฒนธรรม
อันดีงาม การประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี    และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนที่รูจัก เพื่อเปนประตูตอยอดไปในระดับ ASEAN 
และสงเสริมอาชีพของคนในชุมชน ฯลฯ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (8) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทอง
ถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การ
รักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หนาที่ 208
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,143,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,143,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,143,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คา K งานกอสราง จํานวน 116,000 บาท

เพื่อจายเปนคา K ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑในสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) กําหนดไวในอัตรา ไมเกินรอยละ 4 ของวงเงินงบประมาณ  คากอ
สรางขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 
-เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110   ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไข    และ
หลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K ) ไวในสัญญาจางกอสราง) ฯลฯ
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โครงการปรับปรุงซอมสรางถนนสายดอนขวางหมูที่ 7 (ชวงแยกทางเขาซุมประตู
วัดถึงหนาวัดธรรมรังษี

จํานวน 2,917,000 บาท

เพื่อดําเนินการปรับปรุงซอมสรางถนนสายดอนขวางหมูที่ 7ชวงแยกทางเขาซุม
ประตูวัดถึงหนาวัดธรรมรังษีโดยวิธีปรับปรุังซอมสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ดังนี้
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 345 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตประมาณ1,725 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกวาง 0.50 เมตร
ชวงที่  2 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 111 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตประมาณ 666 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกวาฃ 0.50 เมตร
ชวงที่ 1 กม 0+037 ถึง 0+077 กําแพงกันดินฐานกวาง 1.00 เมตร สูง1.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 40 เมตร
ชวงที่ 2 กม 0+193 ถึง 0+347 กําแพงกันดินฐานกวาง 1.00 เมตร สูง 1.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 154 เมตร
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (2
) ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนาที่ 150
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดิน
หรือสิ่งกอสรางซึ่งมิใชเปนการซอมแซมตามปกติ เชน คาปรับปรุง
ระบบ ระบายน้ํา ถนน ทอ และสิ่งกอสรางตางๆ ฯลฯ
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนาที่ 156

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง อัตรารอยละ 4.5 ของวงเงินงบ
ประมาณคากอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 
-เปนไปตาม มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และกฎ
กระทรวง ของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กําหนดอัตราคา
จางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560 (ราช
กิจจา นุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 86 ก 23 สิงหาคม 2560) และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ฯลฯ
-ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที1่56
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการอบรมสงเสริมการทําการเกษตรปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคา
วิทยากร คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจาเหมารถ และ
คาใชจายอื่น  ที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (7) บํารุงและสง
เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6) การสงเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงาน การ
เกษตร หนาที่ 185

โครงการปลูกผักริมรั้ว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคา
วิทยากร คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม  และคาใชจาย
อื่น  ที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (7) บํารุงและสง
เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6) การสงเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงาน การ
เกษตร หนาที่ 184
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โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมตําบลหนองพลับ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคา
วิทยากร คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจาเหมารถ และ
คาใชจายอื่น  ที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (7) บํารุงและสง
เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6) การสงเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงาน การ
เกษตร หนาที่ 185

โครงการอนุรักษการปลูกหญาแฝก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคา
วิทยากร คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม  และคาใชจาย
อื่น  ที่จําเปนที่ใชในการจัดโครงการดังกลาว ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (7) บํารุงและสง
เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6) การสงเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงาน การ
เกษตร หนาที่ 184

วันที่พิมพ : 4/9/2562  13:44:19 หนา : 103/109



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,968,827 บาท

งบกลาง รวม 4,968,827 บาท
งบกลาง รวม 4,968,827 บาท
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หนองพลับที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561 (ประมาณการจากขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประมาณการเพิ่มเติม)
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด  ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4
 มกราคม 2561 
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน งบกลาง หนาที่ 183
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 748,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพลับ ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให
คนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 (ประมาณการขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ เบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประมาณการเพิ่ม
เติม) ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคม
สงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอย
โอกาส ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร การพัฒนา
คนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน งบกลาง หนาที่ 183

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่แพทยรับรองและไดทําการวินิจฉัย
แลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (ประมาณการจากขอมูลจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และประมาณการเพิ่มเติม) 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234  ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 757  ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน งบกลาง หนาที่ 183
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สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย   หรือ ภัย
พิบัติ ไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง ภาวะฝนแลง ฝนทิ้งชวง ภัยจาก
ลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือ
ศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจาก
การกระทําของผูกอการราย กองกําลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ
   ไมวาเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตวทําใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิด
อันตรายแกชีวิต รางกาย ของประชาชน หรือกอใหเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสินของประชาชน หรือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันดวนหรือเปน
ที่คาดหมายวาจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล และจําเปนตองรีบแกไขโดยฉับ
พลัน หรือ ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การให
ความชวยเหลือดานการเกษตร รวมถึงการใหความชวยเหลือ ผูประสบภัยพิบัติ
ดานการปศุสัตวและดานการประมงดวย การใหความชวยเหลือดานสังคม
สงเคราะหและฟื้นฟูผูประสบภัย การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใน
ระยะสั้น เพื่อใหผูประสบภัยพิบัตินั้นสามารถชวยตนเองได เชน การใหความ
ชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหนาครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือ
บาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนยายครอบครัว และการสงเสริมอาชีพระยะสั้นแก
ครอบครัวของผูประสบภัยพิบัติ เปนตน ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําและ
การสงตอใหแกหนวยงานผูมีหนาที่รับผิดชอบ อันเปนการจําเปน เพื่อใหการ
ดํารงชีวิตเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว การใหความชวยเหลือดานการแพทยและ
การสาธารณสุข การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดาน กายและจิต ซึ่ง
ประกอบดวยการรักษาพยาบาล        การสงเสริมสุขภาพ การป้องกัน และ
ควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสาธารณสุขที่จําเปน เพื่อใหการ
ดํารงชีวิตเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (4) ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวย
เหลือผูประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่   6 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลง
วันที่ 8 มีนาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064   ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15
 มิถุนายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 2145   ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/  ว 6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และ หนังสือ      กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่   17
 เมษายน 2561

รายจายตามขอผูกพัน

2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองพลับ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใชจายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล   หนอง
พลับ จํานวน 10,000 บาท
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
 เรื่อง การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การการ
พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน    งบกลาง หนาที่ 205

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 1,700 บาท
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เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เปนรายปี อัตรารอยละ 0.2 ของคา
จางพนักงานจางโดยประมาณทั้งปี
- เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 50,000 บาท

1) เงินสมทบกอบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เพื่อใชจายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล (ตาม
รายหัวประชากร X 45) = 2,500 X 45 = 112,500 บาท โดย องคการบริหาร
สวนตําบลสมทบไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจาก
กองทุนฯ) จํานวน 45,000 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดตอ ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19
) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวัน
ที่   30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจงประกาศหลักเกณฑการดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสาภาพในระดับทองถิ่นและหนังสือสํานัก
งานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ สปสช 3.18.15/191 ลงวัน
ที่ 30 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนุบสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2557 และประกาศคณะอนุกรรมการสงเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคภายใตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การจัดบริการ
สาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือทองที่  พ.ศ
. 2557 ฯลฯ
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร การการ
พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนงาน    งบกลาง หนาที่ 183
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 39,127 บาท

เพื่อเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือแกขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)  โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1928 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 โดยคํานวณจาก
ประมาณการรายรับ ทุกประเภทตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปี ยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน
ไมตองนํามารวมคํานวณรวมทั้งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวย
เหลือแกขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ที่คางสงหรือสงขาด ใหตั้งงบประมาณ
ใหครบถวนทุกรายการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 ระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560 ฯลฯ
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