
๔๙ 
 
 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 
อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 

ประมาณการรายจาย  รวมท้ังสิ้น  45,980,249.- บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป      
งานบริหารทั่วไป               รวม  12,073,418  บาท 
งบบุคลากร        รวม    7,143,918  บาท 
หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว 
เงินเดือน  (ฝายการเมือง)      รวม      3,089,520  บาท 
1.ประเภท เงินเดือน / เงินคาตอบแทน / นายก / รองนายก  ตั้งไว         598,320  บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินเดือน/เงินคาตอบแทน/คาตอบแทนพิเศษใหแกนายก/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล มี
รายละเอียดดังตอไปนี้      
      -  นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนเงิน   286,800.00  บาท 
      -  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนเงิน   311,520.00  บาท 
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม       
2.ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการนายก                     ตั้งไว           86,400  บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนใหกับเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม       
3.ประเภทคาตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา         ตั้งไว       2,404,800    บาท 
   สมาชิกสภา และเลขานุการสภาฯ      
      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแก 
      -  ประธานสภาฯ  เปนเงิน  134,640 บาท 
      -  รองประธานสภาฯ  เปนเงิน  110,160 บาท 
      -  เลขานุการสภาฯ  เปนเงิน    86,400 บาท 
      -  สมาชิกสภาฯ  เปนเงิน         2,073,600 บาท 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม       

สํานักงานปลัด 
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เงินเดือน (ฝายประจํา)        รวม     4,054,398  บาท 
1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว     2,455,078  บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน  10  อัตรา เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2.ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ                    ตั้งไว          20,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ใหกับพนักงานสวนตําบล  เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3.ประเภทเงินประจําตําแหนง     ตั้งไว         252,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนรายเดือน นักบริหารงาน อบต. เปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
4.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     ตั้งไว       1,237,320         บาท 
     เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และคาตอบแทนพิเศษจํานวน  9  อัตรา  เปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542    
5.ประเภทเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว     ตั้งไว           90,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 

งบดําเนินงาน           รวม    4,838,000 บาท 
หมวดคาตอบแทน       รวม       351,000 บาท 
1.ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.  ตั้งไว           61,000 บาท 
  1.1 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนผูไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานอันเปนประโยชนตอทางราชการ ตั้งไว 5,000 
บาท 
  1.2 เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.
2557 และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ คาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายไดทุกรายการในวงเงินท่ีตั้งไว  
30,000 บาท 
  1.3 เพ่ือจายเปนคาปวยการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหอาสาสมัคร อป
พร. ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 และระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  ตั้งไว   26,000 บาท 
2.ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว           40,000   บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางท่ีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท. พ.ศ. 2559 
3.ประเภทคาเชาบาน        ตั้งไว         200,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
4.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      ตั้งไว           50,000 บาท 
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   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  และคณะผูบริหาร  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

หมวดคาใชสอย       รวม    2,962,000 บาท 
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     
    1.1 คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ       ตั้งไว         108,000 บาท 
          เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
หนวยงาน คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดต้ังโทรศัพท คาติดต้ัง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาประกันภัยรถราชการ  และอ่ืนๆ เปนไปตามหนังสือ มท 
0808.2/ ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 
   1.2 คาจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ี   ตั้งไว          72,000            บาท 
        เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
อัตราเดือนละ 6,000 บาท เปนเงิน  72,000 บาทท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคางานและคาตอบแทน
กําหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจการจางและพนักงานท่ีไดรับแตงตั้งเปนผูควบคุมการทํางานตามหนังสือ มท 
0808.2/ว 7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 โดยมีขอกําหนดข้ันตนทํางานวันละ 12 ชั่วโมงตอวัน ไมมีวันหยุด หรือ
ปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตออบต. เดือนละไมนอยกวา 360 ชั่วโมง หรือมีพ้ืนท่ีรักษาความปลอดภัยไมนอยกวา 
1,139 ตารางเมตร ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 
   1.3 คาจางเหมาสํารวจความพึงพอใจ                                ตั้งไว             20,000          บาท 
         เพ่ือจายเปนคาจางเหมาสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับการบริการในหนวยงาน เปนไปตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
   1.4 คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา                      ตั้งไว           500,000          บาท 
         เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
   1.5 คาธรรมเนียมการท้ิงขยะมูลฝอย                    ตั้งไว         200,000      บาท  
         เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมในการท้ิงขยะ และอ่ืนๆ เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0820.2/ว 1031 ลว 14 มี.ค. 2562  
2.ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                       ตั้งไว            40,000           บาท 
  2.1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในโอกาส
ตาง ๆ เชน การตอนรับสวนราชการ ผูมาตรวจเยี่ยมหรือ มาศึกษาดูงาน พิธีเปดอาคาร และอ่ืนๆ เปนไปตามหนังสือ
ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 2548 
  2.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น ตั้งไว 20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองผูเขารวมประชุม
สภาทองถ่ิน  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง  ตามกฎหมายตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย  และอ่ืนๆ  
3.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ                  
   3.1 การจัดการเลือกตั้งผูบริหารสมาชิกสภา อบต.   ตั้งไว           1,500,000  บาท   
        เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารสมาชิกสภา อบต. และการเลือกตั้งซอม  เปนไปตาม 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545        
   3.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                                ตั้งไว             50,000   บาท 
        เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก 
คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาผานทางดวน คาบริการจอดรถ และอ่ืนๆ ของพนักงานสวนตําบล 
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ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
   3.3 คาพวงมาลัยชอดอกไมกระเชาดอกไมและพวงมาลา             ตั้งไว             2,000          บาท 
        เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดหา พวงมาลัย ดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา และอ่ืนๆ เปนไปตาม
หนังสือ มท 0407/ว 1248 ลว 10 พ.ย. 2530 
   3.4 โครงการประชาคมแผนชุมชนและโครงการ อบต. เคล่ือนท่ี   ตั้งไว       20,000         บาท  
        เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหาร เครื่องดื่ม ประชาสัมพันธ วัสดุอุปกรณ และอ่ืนๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนังสือ มท 0810.3/ว 5797 ลว 10 ต.ค. 
2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนาท่ี 39 ลําดับท่ี 3 
    3.5 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน          ตั้งไว   300,000  บาท 
         เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานวิถีชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางและสมาชิกสภาฯ และผูนําทองท่ี อสม. 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาท่ีพัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน และอ่ืนๆ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 39 ลําดับท่ี 4 
4.ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว           150,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เชน คาซอมคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด  เครื่องปรับอากาศ  ตู  
โตะ  อาคาร รถยนต รถจักรยานยนต  และอ่ืนๆ  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลว 20 มิ.ย. 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอย และคาสาธารณูปโภค 

หมวดคาวัสด ุ       รวม    1,040,000 บาท 
1.ประเภทคาวัสดุสํานักงาน     ตั้งไว           50,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน แบบพิมพ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟมและอ่ืนๆ สําหรับงานภายในองคกร
และอํานวยความสะดวกแกประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
2.ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ      ตั้งไว           20,000 บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน ฟว  เทปพันสายไฟ  สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ เบรกเกอร 
หมอแปลง ไมโครโฟน สวิตซไฟ และอื่นๆ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
เรื ่อง แนวทางการพิจารณาสิ ่งของที่จ ัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 
3.ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว     ตั้งไว         500,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดหาเครื่องครัว เชน  ถังขยะ แปรง ไมกวาด ถวยชาม ชอนสอม แกว ถาด และอ่ืนๆ  สําหรับงาน
ภายในองคกรและการบริการประชาชน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
4.ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง     ตั้งไว         100,000  บาท 
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    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  แบตเตอรี่  ยานอก ยางใน น้ํามันเบรค  เบาะรถยนต  
ฟลมกรองแสง  และอ่ืนๆ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
5.ประเภทคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน     ตั้งไว          300,000      บาท 
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน จารบี น้ํามันเครื่อง  น้ํามันหลอลื่น  น้ํากลั่น  และ
อ่ืนๆ ใหแกรถยนต รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญา  เครื่องพนยุง  และรถตาง ๆ ท่ี อบต. ขอความอนุเคราะหมา
ดําเนินกิจการ  และอ่ืนๆ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ   
6.ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว           20,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟลมรูปจากการลาง  อัด  
ขยาย ตัดสติ๊กเกอร และอ่ืนๆ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ   
7.ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร      ตั้งไว          50,000  บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสกโปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร  เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

หมวดคาสาธารณูปโภค             รวม      485,000 บาท 
1.ประเภทคาไฟฟา      ตั้งไว        400,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสํานักงาน  เสียงไรสาย ไฟฟาสาธารณะท่ี อบต.รับผิดชอบ และอ่ืนๆ  เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลว 16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.ประเภทคาโทรศัพท       ตั้งไว           80,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  และอินเตอรเน็ต  และอ่ืนๆ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก 
ท่ี มท 0808.2/ว 1657  ลว 16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
3.ประเภทคาไปรษณีย       ตั้งไว             5,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลว 16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

งบลงทุน        รวม           89,500         บาท 
หมวดคาครุภัณฑ                                                    รวม          89,500         บาท 
1.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ        
   1.1 โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงหองประชุม อบต.              ตั้งไว             70,000          บาท      
          เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงหองประชุม อบต. คุณลักษณะดังนี้ 
    - เครื่องขยายเสียง 60 วัตต Mixer Power Amplifiers 
    - เครื่องควบคุมชุดไมคหองประชุม 
    - ลําโพงแบบติดเพดาน 15 W. 
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    - ชุดอุปกรณสายสัญญาณตางๆ 
    - แร็คเครื่องเสียง ตู Rack 19 นิ้ว ขนาด 13 U มีประตูหนา,หลัง  
      จายไฟ   220 VAC 
     - ไมคประชุมสําหรับประธานมีระบบตัดเสียง 
     - ไมคลอยพรอมขา 
     - คาติดตั้งระบบเครื่องเสียงหองประชุม 
2.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
   2.1 คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน            ตั้งไว             17,000           บาท 
         เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะดังนี้ 
            -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz จํานวน 1 หนวย 
            -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
            -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
             -มี DVD-RW หรือ ดีกวา จํานวน 1 หนวย 
             -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
             -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
             -มีแปนพิมพและเมาส 
             -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป พ.ศ. 2562 ลว 15 มี.ค. 2562 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
    2.2 คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA                   ตั้งไว               2,500          บาท  
          เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 
800 VA (480 WATTS) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป พ.ศ. 2562 ลว 15 มี.ค. 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม                                                                                 

งบเงินอุดหนุน                รวม            2,000       บาท 
หมวดเงินอุดหนุน       รวม            2,000 บาท 
1.ประเภทอุดหนุนหนวยงานราชการ องคกรเอกชน หรือกิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชน       
   1.1 โครงการวันปยมหาราช                  ตั้งไว             2,000 บาท 
         เพ่ือจายอุดหนุนตามโครงการวันปยมหาราช  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือดวนท่ีสุด ที่ 0808.2/1791 ลว 3 เม.ย. 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  หนาท่ี 46  ลําดับท่ี 12 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน             รวม          50,000 บาท 
งบดําเนินงาน                  รวม          50,000 บาท 
หมวดคาใชสอย               รวม          50,000 บาท 
1.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
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    1.1 โครงการชุมชนรวมใจหางไกลยาเสพติด              ตั้งไว             50,000        บาท          
          เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ อบต. ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  หนาท่ี 42 
ลําดับท่ี 9 

แผนงานสาธารณสุข                  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                              รวม       2,400,000       บาท 
งบลงทุน                                                               รวม       2,400,000       บาท 
หมวดคาครุภัณฑ                                                      รวม      2,400,000       บาท 
1.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง         
  1.1 คาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ                                                ตั้งไว        2,400,000         บาท 
       เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 6,000 ซีซี หรือ   
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน  คุณลักษณะดังนี้ 
               1.ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอย
ไดไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม 
               2.ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไมนอยกวา 4.50  มิลลิเมตร 
               3.น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม 
               4.ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮครอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 2,500 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว 
               5.มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง  เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2561 สํานัก
งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 61 ลําดับท่ี 12 

งานโรงพยาบาล       รวม       386,750  บาท 
งบดําเนินงาน               รวม       386,750 บาท
หมวดคาใชสอย      รวม       356,750 บาท 
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        
  1.1 สํารวจขอมูลสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว      ตั้งไว    6,750 บาท 
        เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565) หนาท่ี 42 ลําดับท่ี 14 
2.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       
   2.1 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    ตั้งไว         260,000 บาท   
         เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565) หนาท่ี 42 ลําดับท่ี 8           
    2.2 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา    ตั้งไว           90,000          บาท 
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เชน โรคพิษสุนัขบา  โรคไขเลือดออก  และอ่ืนๆ  
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลว 10 เม.ย. 2561 เรื่อง
แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565) หนาท่ี 42 ลําดับท่ี 13  

หมวดคาวัสดุ         รวม        30,000  บาท 
1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย     ตั้งไว          30,000   บาท 
    เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน  ทรายอะเบท  ยาตางๆ วัสดุอุปกรณการแพทยฉุกเฉิน และ
อ่ืนๆ  เปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 



๕๖ 
 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน          รวม       144,000  บาท 
 งบดําเนินงาน           รวม       144,000    บาท 
1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง    ตั้งไว          144,000          บาท 
    สวนทองถิ่น  
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินหรือบุคคลท่ีทําหนาท่ีชวย อบต.พระอาจารย ในการดูแล
ผูสู งอายุ ท่ี มีภาวะพ่ึ งพิ งจํ านวน 2  อัตราๆ ละ 6 ,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปน ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558  

แผนงานสังคมสงเคราะห      

งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห    รวม       60,000  บาท  
งบดําเนินงาน        รวม       60,000  บาท 
หมวดคาใชสอย       รวม       60,000          บาท 
1.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   
  1.1 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและแกไขปญหาครอบครัว ตั้งไว         10,000            บาท 
       เพ่ือเปนคาใชจายโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและแกไขปญหาครอบครัวปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 43 ลําดับท่ี 15 
  1.2 ทุนการศึกษา                                                            ตั้งไว          50,000            บาท    
        เพ่ือจายเปนทุนการศึกษา สําหรับเด็กนักเรียนท่ียากจนและดอยโอกาสในพ้ืนท่ี    

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน  รวม      180,000 บาท  
งบดําเนินงาน           รวม      180,000 บาท 
หมวดคาใชสอย       รวม       180,000 บาท 
1.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ            
  1.1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล       ตั้งไว          30,000  บาท 
        ปใหมและสงกรานต  
        เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 42 ลําดับท่ี 7    
   1.2 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ                           ตั้งไว         150,000 บาท 
        เพ่ือจายเปนคาใชจายสงเสริมสุขภาพอนามัยผูสูงอายุ  สงเสริมอาชีพ พัฒนาสตรีและครอบครัว และอ่ืนๆ  

แผนงานการเกษตร      
งานสงเสริมการเกษตร       รวม       600,000 บาท 
งบดําเนินงาน        รวม       600,000 บาท 
หมวดคาใชสอย       รวม       500,000 บาท 
1.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
 1.1 โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกขาวแบบเกษตรอินทรีย           ตั้งไว          500,000         บาท 
 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 49 ลําดับท่ี 4 



๕๗ 
 

หมวดคาวัสด ุ      
1.ประเภทคาวัสดุการเกษตร                        ตั้งไว        100,000          บาท 
   เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 
1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุ และครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  

แผนงานงบกลาง       
งบกลาง        รวม  11,327,515        บาท 
หมวดงบกลาง        รวม  11,327,515        บาท 
1.ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม     ตั้งไว         133,008 บาท        
   เพ่ือจายเปนคาใชจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 5 
ของคาจาง และอ่ืนๆ  เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533  
2.ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                 ตั้งไว            6,000   บาท 
   เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบอันตราย และอ่ืนๆ เปนไปตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561                             
3.ประเภทเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ     ตั้งไว      7,706,400 บาท 
    เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 และ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 684 ลว 21 ก.พ. 2562 
4.ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ               ตั้งไว        1,900,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการ  ของ อปท. พ.ศ. 2553 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 และตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 684 ลว 21 ก.พ. 2562 
5.ประเภทเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส          ตั้งไว  12,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน 2 ราย ๆ  ละ 500 บาท/เดือน  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 684 ลว 21 ก.พ. 2562 
6.ประเภทสํารองจาย       ตั้งไว       1,000,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอนเสียหายของ
ประชาชนจากสาธารณภัยอันไมสามารถคาดการณได เชน อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย ภัยแลง และอ่ืนๆ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. พ.ศ. 2560 
หนังสือท่ี มท 0313.4/ว 667  ลว  12 มี.ค. 2545 หนังสือ มท 0808.2/ ว 3215 ลว 6 มิ.ย. 2559  
หนังสือ มท 0808.2/ว 0684 ลว 8 ก.พ. 2560 หนังสือ มท 0891.2/ว 76 ลว 13 ม.ค. 2558 หนังสือ 
0810/ว 526 ลว 8 มี.ค. 2560 หนังสือดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลว 31 พ.ค.2560 หนังสือ มท 
0810.4/ว 1064 ลว 31 พ.ค. 2560 หนังสือ มท 0810.4/ว 1173 ลว 15 มิ.ย.2560 หนังสือ มท 0810/
ว1520 ลว 2 ส.ค.2560 หนังสือ 0810.5 / ว1520 ว 608 ลว 5 มี.ค. 2561 หนังสือ มท 0810.4/ว 
1077 ลว 17 มี.ค. 2561 
 
 
7. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน      
    7.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพระอาจารย       ตั้งไว          283,545           บาท 



๕๘ 
 

          เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีรอยละ 40 ของคาบริการ
สุขภาพท่ีไดรับจากกองทุน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561       
    7.2 สมทบกองทุนตางๆ       ตั้งไว          30,000  บาท 
        เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการต้ัง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561      
8.ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ตั้งไว         256,562 บาท 
(ก.บ.ท.)  
     เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการ  
รายไดท่ีนํามาคํานวณ ไมรวมรายไดประเภทพันธบัตร  เงินกู  เงินท่ีมีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมปกครองทองถ่ินท่ี มท 0808.5/ว 3466 ลว 29 ต.ค. 2561 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
 

งานบริหารงานคลัง      รวม       3,159,460       บาท 
งบบุคลากร       รวม     2,226,460 บาท 
หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว  รวม     2,226,460 บาท 
1.ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล    ตั้งไว       1,240,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4  อัตรา เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2.ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานสวนตําบล            ตั้งไว           45,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนเพ่ิมตาง ๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3.ประเภทเงินประจําตําแหนง     ตั้งไว           42,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
4.ประเภทคาจางประจํา      ตั้งไว         251,460 บาท 
     เพ่ือจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา จํานวน  1  อัตรา  เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
5.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง    ตั้งไว         600,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  จํานวน  4  อัตรา เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
6.ประเภทเงินเพ่ิมตางของพนักงานจาง  คาครองชีพช่ัวคราว        ตั้งไว          48,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ใหแกพนักงานจาง เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 

งบดําเนินงาน        รวม      933,000 บาท 
หมวดคาตอบแทน       รวม      188,000 บาท 
1.ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.   ตั้งไว             50,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนกรรมการตรวจการจางหรือตรวจรับพัสดุ เปนเงิน 30,000 บาท คาตอบแทนประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ และอ่ืนๆ เปนเงิน 20,000 บาท เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปน
รายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2.ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว         10,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก  พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจาง  ท่ี
ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
3.ประเภทคาเชาบาน         ตั้งไว        108,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
4.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       ตั้งไว      20,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลและลูกจาประจํา เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

กองคลัง 



๖๐ 
 

หมวดคาใชสอย      รวม       620,000 บาท 
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    ตั้งไว           550,000 บาท 
      เพ่ือจายเปน  
   -  คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียน   
   -  คาถายเอกสาร/รับวารสาร   
   -  คารับวารสาร   
   -  คาจางเหมาบริการตาง ๆ  เชน คาจัดทําแผนท่ีภาษี  และอ่ืนๆ เปนไป   ตามหนังสือ มท.ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 7120 ลว  9 ธ.ค. 2559 
   - ฯลฯ  
2.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ตั้งไว   30,000  บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลลูกจาง  และพนักงานจาง  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
3.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน     ตั้งไว  40,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซม ครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  ตู  โตะ และอ่ืนๆ เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว  20 มิ.ย. 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 

หมวดคาวัสดุ       รวม       110,000 บาท 
1.ประเภทคาวัสดุสํานักงาน     ตั้งไว              50,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน  ธงชาติ กระดาษ  ปากกา  เครื่องคํานวณเลข และอ่ืนๆ  เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
2.ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว              10,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาโฆษณาเผยแพร  เชน  พูกัน  สี  โฟม และอ่ืนๆ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   
3.ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว              50,000 บาท 
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก  โปรแกรม  และอ่ืนๆ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

หมวดคาสาธารณูปโภค     รวม          15,000 บาท 
1.ประเภทคาไปรษณีย      ตั้งไว               15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  และอ่ืนๆ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 
 
   
        
 



๖๑ 
 

 
 

แผนงานการศึกษา       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    รวม    1,984,500 บาท 
งบบุคลากร       รวม    1,397,000 บาท 
หมวดเงินเดือน      รวม    1,397,000 บาท 
1.ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล    ตั้งไว       1,000,000 บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตราและจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการครู จํานวน 
3 อัตรา เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   
 2.ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล   ตั้งไว            10,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาครองชีพใหกับพนักงานสวนตําบล เปนไปตาม   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 3.ประเภทเงินวิทยฐานะ        ตั้งไว      42,000  บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเงินวิทยฐานะ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน  สวนตําบลจังหวัดนครนายก เรื่อง 

หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการประเมินผลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล                                                                                                      
4.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     ตั้งไว           297,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตราเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  5.ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง    ตั้งไว             48,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542) 

งบดําเนินงาน       รวม       568,000 บาท 
หมวดคาตอบแทน      รวม         70,000 บาท 
1.ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.  ตั้งไว              30,000  บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนกรรมการสอบตางๆ  จายเปนเงินคาตอบแทนผูไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานอันเปน
ประโยชนตอทางราชการ  จายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด 
ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ คาใชจายดงกลาวสามารถถัว
เฉลี่ยจายไดทุกรายการในวงเงินท่ีตั้งไว และอ่ืนๆ  
2.ประเภทคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว             10,000   บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
3.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว             30,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตร เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม    

หมวดคาใชสอย       รวม       408,000       บาท 
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ     ตั้งไว           208,000        บาท 
     เพ่ือจายเปนคา 
     - คาเย็บหนังสือ เขาปก  คาถายเอกสาร  คาธรรมเนียม ตั้งไว 8,000 บาท 

กองการศึกษา 



๖๒ 
 

     - คาจางเหมาบริการตาง ๆ ตั้งไว 20,000 บาท 
     - คาจางเหมาแรงงาน  เชน จางยาม  และอ่ืนๆ ตั้งไว 180,000 บาท  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว 20 มิ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
2.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
  2.1 คาใชจายเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   ตั้งไว      10,000    บาท 
        เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล  และ พนักงานจาง  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ เดินทางของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557   
   2.2 โครงการอบรมเปดรั้วโรงเรียน เรียนรูรวมกัน เพ่ือสรางสรรคสังคม     ตั้งไว   150,000        บาท 
         เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเปดรั้วโรงเรียน เรียนรูรวมกัน เพ่ือสรางสรรคสังคม เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 46 ลําดับท่ี 16             
3.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน              ตั้งไว               40,000            บาท 
   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เชน คาซอมคอมพิวเตอร  เครื่อง  พิมพดีด  เครื่องปรับอากาศ  ตู  
โตะ  อาคาร รถยนต รถจักรยานยนต  และอ่ืนๆ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลว 20 มิ.ย. 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 

หมวดคาวัสดุ       รวม         90,000         บาท 
1.ประเภทคาวัสดุสํานักงาน     ตั้งไว              30,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชสํานักงาน  เชน กระดาษ  ปากกาเครื่องคํานวณเลข  และอ่ืนๆ  เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1248  ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
2.ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว    ตั้งไว              30,000   บาท 
     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ  เชน ไมกวาด น้ํายาลางหองน้ํา ผากันเปอน ชุดถวยกาแฟ และ
อ่ืนๆ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1248  ลว  27 มิ.ย. 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
3.ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว              30,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหมึกปริ้นเตอร วัสดุอุปกรณเสริม น้ํายาลางคอมพิวเตอรแผนซีดี Handy  drive MP 3-4  
และโปรแกรมตาง ๆ และอ่ืนๆ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 
1248  ลว  27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

งบลงทุน                                                      รวม           19,500          บาท 
หมวดคาครุภัณฑ                                                  รวม           19,500          บาท 
  1.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

     1.1 คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน         ตั้งไว             17,000          บาท 
      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะดังนี้ 
            -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz จํานวน 1 หนวย 
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            -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
            -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
             -มี DVD-RW หรือ ดีกวา จํานวน 1 หนวย 
             -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
              -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
              -มีแปนพิมพและเมาส 
              -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
               เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป พ.ศ. 2562 ลว 15 มี.ค. 
2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
    1.2 คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA                   ตั้งไว              2,500            บาท                                       
          เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 
800 VA (480 WATTS) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป พ.ศ. 2562 ลว 15 มี.ค. 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม                                                                                              

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม       3,444,775   บาท 
งบดําเนินงาน         รวม       1,531,775   บาท 
หมวดคาใชสอย                      รวม          541,100   บาท 
1.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ     
  1.1 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยเด็ก (คาจัดการเรยีนการสอน) ตั้งไว            119,000    บาท 
        เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 70 คนๆ ละ 1,700.-บาท)  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 
1658 ลว 16 มิ.ย. 2552 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
   1.2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา                    ตั้งไว        79,100     บาท 
       เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
 -คาหนังสือเรียนจํานวน 70 คนๆละ 200 บาท  รวม 14,000 บาท 
 -คาอุปกรณการเรียนจํานวน 70 คนๆละ 200 บาท รวม 14,000 บาท  
 -คาเครื่องแบบนักเรียนจํานวน 70 คนๆละ 300 บาท รวม 21,000 บาท 
 -คากิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูจํานวน 70 คนๆละ 430 บาท รวม 30,100 บาท เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1658 ลว 16 มิ.ย. 2552 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  1.3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)   ตั้งไว          343,000           บาท 
       เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 70 คน  (ขอมูล  ณ  10 มิ.ย. 62) ม้ือละ 20.-บาท 
จํานวน  245  วัน  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1658 ลว 16 มิ.ย. 2552 เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปน
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คาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนา 44 ลําดับท่ี 5 

หมวดคาวัสดุ               รวม     990,675  บาท 
1.ประเภทอาหารเสริม (นม)     ตั้งไว       990,675            บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม) คนละ 7.37 บาท (ขอมูลณวันท่ี 10 มิ.ย.62) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน260 วัน70 คนเปนเงิน 134,134.-บาท 
   - เด็กอนุบาลและป.1 - ป.6 จํานวน 260 วัน 447 คน เปนเงิน 856,541.- บาท  เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1658 ลว 16 มิ.ย. 2552 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565) หนา 44 ลําดับท่ี 4  

งบเงินอุดหนุน        รวม      1,913,000 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน       รวม      1,913,000 บาท 
1.ประเภทอุดหนุนสวนราชการของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
 1.1 โครงการกีฬาตานยาเสพติดโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม   ตั้งไว               5,000 บาท 
        เพ่ือเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของโรงเรียนในพ้ืนท่ีในโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตา
ราม เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวย  เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุดท่ี 
0808.2/ 1791 ลว 3 เม.ย. 60 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 45 ลําดับท่ี 7          
1.2 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโรงเรียนบานคลองหกวา ตั้งไว    5,000 บาท 
       เพ่ือเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของโรงเรียนบานคลองหกวา เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 
2561   ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 45 ลําดับท่ี 7 
 1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตรโรงเรียนภัทรพิทยาจารย  ตั้งไว          20,000        บาท 
      เพ่ือเปนคาใชจายการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตรโรงเรียนภัทรพิทยาจารย  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3028 ลว 6 
มิ.ย. 2561     
 1.4 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โรงเรียนบานชองตะเคียน   ตั้งไว    5,000    บาท 
      เพ่ือเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของโรงเรียนบานชองตะเคียน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3028 ลว 6 
มิ.ย. 2561   ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 45 ลําดับท่ี 7 
 1.5 โครงการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบานปากคลอง 17  ตั้งไว  5,000   บาท 
      เพ่ือเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดของโรงเรียนบานปากคลอง 17  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 
3028 ลว 6 มิ.ย. 2561  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 45 ลําดับท่ี 7 
 1.6 โครงการวัยรุนยุคใหมหางไกลยาเสพติดโรงเรียนภัทรพิทยาจารย    ตั้งไว              5,000       บาท 
        เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการวัยรุนยุคใหมหางไกลยาเสพติดโรงเรียนภัทรพิทยาจารย เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3028 ลว 6 
มิ.ย. 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 45 ลําดับท่ี 7 
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1.7 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบานปากคลอง 17   ตั้งไว     20,000        บาท 
    เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบานปากคลอง 17  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3028 ลว 6 
มิ.ย. 2561    
1.8 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม     ตั้งไว     20,000       บาท 
     เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3028 ลว 6 
มิ.ย. 2561 
 1.9 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบานคลองหกวา   ตั้งไว    20,000  บาท 
       เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบานคลองหกวา เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3028 ลว 6 
มิ.ย. 2561 
 1.10 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบานชองตะเคียน     ตั้งไว     20,000  บาท 
      เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบานชองตะเคียน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3028 ลว 6      
 มิ.ย. 2561 
  1.11 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานคลองหกวา             ตั้งไว     396,000 บาท  
      เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจําภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา  2562 และภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปท่ี  6  จํานวน 99 คน (ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 
มิ.ย. 62 ) ม้ือละ 20.-บาท ตอวัน จํานวน 200 วัน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 44 ลําดับท่ี 5 
   1.12 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานชองตะเคียน            ตั้งไว    328,000 บาท 
       เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 และภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล -ประถมศึกษาปท่ี6  จํานวน 82 คน(ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 
62 ) ม้ือละ 20.-บาท ตอวัน จํานวน 200 วันเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ 
อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 44 ลําดับท่ี 5 
    1.13 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานปากคลอง 17 ตั้งไว    408,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 และภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล–ประถมศึกษาปท่ี6 จํานวน 102 คน(ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 
62)ม้ือละ 20.- บาท ตอวัน จํานวน 200 วันเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. 
พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565) หนาท่ี 44 ลําดับท่ี 5        
     1.14 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ตั้งไว      656,000       บาท 
          เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 และภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2563ระดับชั้นอนุบาล –ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 164 คน (ขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10มิ.ย. 
62) ม้ือละ 20.-บาท ตอวัน จํานวน 200 วันเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. 
พ.ศ.2559 และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 2561  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565) หนาท่ี 44 ลําดับท่ี 5     



๖๖ 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ     รวม      420,000 บาท 
งบดําเนินงาน       รวม      420,000 บาท 
หมวดคาใชสอย      รวม      420,000 บาท 
1.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ                    
     1.1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา             ตั้งไว         150,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน และหรือรวมแขงขันกับหนวยงานอ่ืน ๆ ระหวาง
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด  และอปท. เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 41 ลําดับท่ี 2 
     1.2  คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทอยสะบา  ตั้งไว         70,000  บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการท่ี  อบต. ดําเนินการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 46 ลําดับท่ี 17  
     1.3  โครงการจัดงานวันเด็ก     ตั้งไว        200,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็ก เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 
2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 44 ลําดับท่ี 2 
 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น    รวม     750,000  บาท 
งบดําเนินงาน       รวม       50,000  บาท 
หมวดคาใชสอย      รวม       50,000  บาท 
1.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
  1.1 โครงการแหเทียนพรรษา              ตั้งไว         50,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการท่ี  อบต. ดําเนินการ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
หนาท่ี 46 ลําดับท่ี 19 

งบเงินอุดหนุน       รวม     700,000  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม      700,000 บาท 
1.ประเภทอุดหนุนสวนราชการของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
1.1 โครงการจัดงานวันสงกรานต         ตั้งไว        130,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาใชจาย ในการจัดงานอนุรักษประเพณีทองถ่ินตางๆ ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565) หนาท่ี 45 ลําดับท่ี 10               
 1.2 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม     ตั้งไว       300,000          บาท 
     เพ่ือจายอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 46 ลําดับท่ี 
15 
 1.3 โครงการอุดหนุนอบรมกอรีและจริยธรรมอิสลาม    ตั้งไว         150,000         บาท 
       เพ่ือจายอุดหนุนโครงการอบรมกอรีและจริยธรรมอิสลาม  ภาคฤดูรอนใหกับเยาวชน ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 45 ลําดับท่ี 9     



๖๗ 
 

 1.4 อุดหนุนโครงการสงเสริมศาสนาอิสลาม (เมาลิดและละศีลอด)   ตั้งไว          120,000     บาท 
       เพ่ือจายอุดหนุนโครงการสงเสริมศาสนาอิสลาม(เมาลิดและละศีลอด) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 46 ลําดับท่ี 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
   
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน           รวม     5,121,238 บาท 
งบบุคลากร       รวม     1,931,238 บาท 
หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว  รวม     1,931,238 บาท 
1.ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล       ตั้งไว        1,000,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4  อัตรา เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2.ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล   ตั้งไว             48,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเพ่ิมตาง ๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 
3.ประเภทเงินประจําตําแหนง     ตั้งไว             42,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชางเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.  
4.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง     ตั้งไว         805,238 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจาง จํานวน  4  อัตรา เปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 25422.  
 5.ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง    ตั้งไว           36,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

งบดําเนินงาน        รวม    2,452,000 บาท 
หมวดคาตอบแทน       รวม       102,000        บาท 
1.ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.    ตั้งไว             30,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  และอ่ืนๆเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
 2. ประเภทคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว            20,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางท่ีปฏิบัติงาน
นอกเวลาและวันหยุดราชการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
3. ประเภทคาเชาบาน      ตั้งไว            42,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 
ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  
4. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว            10,000  บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

กองชาง 



๖๙ 
 

หมวดคาใชสอย      รวม      2,070,000 บาท 
1.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    ตั้งไว           1,050,000 บาท 
     -เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาติดตั้งไฟฟา / คาติดตั้งประปา คาจางเหมาบริการตาง ๆ 
และอ่ืนๆ ตั้งไว 850,000 บาท เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว 
20 มิ.ย. 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
     -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการลอกวัชพืชในพ้ืนท่ีตําบลพระอาจารย ตั้งไว 150,000 บาท เปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
     -เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนภายในพ้ืนท่ีตําบลพระอาจารย ตั้งไว  50,000 บาท เปนไปตามพระราช
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
 2.ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
 2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว       20,000 บาท 
       เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลลูกจาง  และพนักงานจาง เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557     
 3. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว           1,000,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เชน ถนนลูกรัง  หินคลุก  ไฟฟา  ระบบประปา  ศาลา  สะพาน  
และอ่ืนๆ  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว 20 มิ.ย. 2559 เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค   

หมวดคาวัสดุ       รวม       280,000 บาท 
1.ประเภทคาวัสดุสํานักงาน     ตั้งไว            20,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุในสํานักงานตาง ๆ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
2. ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ     ตั้งไว            20,000  บาท 
      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3.ประเภทคาวัสดุกอสราง     ตั้งไว           200,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง  เชน  ทราย  ปูน  ไม  ทอน้ําและอุปกรณประปา และอ่ืนๆ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
4.ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว             10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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5.ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว             30,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

งบลงทุน       รวม         241,000 บาท 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง    รวม      241,000 บาท 
1.ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
1.1 โครงการงานทําแนวคันดิน บึงหลุมบัว หมูท่ี 3, หมูท่ี 12      ตั้งไว           241,000          บาท 
     เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการงานทําแนวคันดิน  บึงหลุมบัว หมูท่ี 3, หมูท่ี 12 ความกวาง 1 เมตร ความสูง 
1 เมตร ระยะทางรวมไมนอยกวา 4,720 เมตร เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบันปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 38 
ลําดับท่ี 5         

งบเงินอุดหนุน        รวม       497,000        บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม       497,000        บาท 
1.ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
  1.1 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูท่ี 13 หมูบานม่ันคง     ตั้งไว      497,000        บาท 
        เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูท่ี 13 หมูบานม่ันคง  ระยะทาง ความยาว
ประมาณ 370 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 33 ลําดับท่ี 3 

 งานไฟฟาถนน                                                    รวม           749,593       บาท 
 งบเงินอุดหนุน                                                     รวม           749,593       บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน                                                 รวม           749,593       บาท 
1.ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
  1.1 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง                                  ตั้งไว         749,593          บาท 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง หมู ท่ี 1,3,4,6,9 และหมูท่ี 12 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  หนาท่ี 34 ลําดับท่ี 1 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ดานเศรษฐกิจ) 
งบลงทุน         รวม    61,000 บาท 
หมวดครุภัณฑ                  รวม   61,000 บาท 
1.ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว        
     1.1 คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา แบบเข็น        ตั้งไว          13,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา แบบเข็นจํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะ
ดังนี้ 
           -เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็นชนิดสูบนอน 
           -เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 3.5 แรงมา 
           -รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 18 นิ้ว  
             (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)      
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 2.ประเภทครุภัณฑโรงงาน 

      2.1 คาจัดซ้ือเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ                    ตั้งไว        5,500     บาท   
          เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1  ตัว  (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) 
คุณลักษณะดังนี้ 
          -ขนาด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) 
          -ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,000 วัตต 
          -ความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที     
     2.2 คาจัดซ้ือตูเช่ือมไฟฟา                            ตั้งไว          10,000    บาท 
           เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 
ขนาด 500 AMP มีสวิทซปด-เปด ภายในเปนขดลวดทองแดงรองดวยฉนวนทนความรอนสูง ปรับกระแสไฟดวย
ระบบเลื่อนแมเหล็ก กระแสไฟจายเรียบสามารถเชื่อมตอเนื่องได (ราคาตามทองตลาด จ.นครนายก) เนื่องจากเปน
ครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
3.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
   3.1 คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  ตั้งไว       30,000   บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
    -มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU)ไมนอยกวา 6 แกนหลัก(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 
1 หนวย 
    -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB 
    -มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
   2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
   3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB 
    -มีหนวยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
    -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย 
    -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง  
    -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
    -มีแปนพิมพ และเมาส 
    -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป พ.ศ. 2562 ลว 15 มี.ค. 2562 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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3.2 คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA                     ตั้งไว      2,500      บาท     
         เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 
800 VA (480 WATTS) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป พ.ศ. 2562 ลว 15 มี.ค. 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม         
                               

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน                                     รวม        1,018,000      บาท   
งบลงทุน                                                         รวม        1,018,000      บาท 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง                                       รวม        1,018,000      บาท   
1.ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
   1.1 คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)                        ตั้งไว         100,000       บาท 
         เพ่ือจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K ) เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด กค 
(กวจ) 0405.2/2110 ลว 5 มี.ค. 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1837 ลว 
11 ก.ย. 2560 และหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว 109 ลว 23 ส.ค. 2532                         
  1.2 โครงการกอสรางรั้ว ท่ีทําการ อบต.พระอาจารย (แบงออกเปน 3 ชวง)  ตั้งไว     492,000    บาท    
         เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางรั้ว ท่ีทําการ อบต. พระอาจารย (แบงออกเปน 3 ชวง)  
         -ชวงท่ี 1 งานถมดิน/ปลูกตนไม , ชวงท่ี 2 ปลูกตนไม , ชวงท่ี 3 งานลงเสาเข็ม 
หมูท่ี 5 ตําบลพระอาจารย อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565) หนาท่ี 35 ลําดับท่ี 9 
    1.3 โครงการขยายเขตประปา หมูท่ี 9 ซอย ประมวล                ตั้งไว         204,000     บาท 
         เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการขยายเขตประปา หมูท่ี 9  ซอย ประมวล  เสนผาศูนยกลาง  2 นิ้ว ระยะทาง
ไมนอยกวา 1,475 เมตร เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 33 ลําดับท่ี 6 
   1.4 โครงการซอมแซมปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคารศูนยเด็กเล็ก หมูท่ี 8 ตั้งไว         222,000      บาท 
         เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการซอมแซมปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคารศูนยเด็ก เล็ก หมูท่ี 8 พ้ืนท่ีปรับพ้ืน
คอนกรีตเดิม โดยมีพ้ืนท่ีเฉลี่ยไมนอยกวา 86 ตร.ม.พ้ืนท่ีปรับพ้ืนคอนกรีตเดิมพรอมปูกระเบื้องขนาด 24 นิ้ว* 24 
นิ้ว โดยมีพ้ืนท่ีเฉลี่ยไมนอยกวา 100 ตร.ม เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาท่ี 44 
ลําดับท่ี 1   
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