
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว

อําเภอ บานโปง   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,413,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,168,740 บาท

งบบุคลากร รวม 6,444,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก เดือนละ 20,400.-บาท, รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆละ 11,220.-บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก เดือน
ละ 1,750-บาท , รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือน
ละ 880.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก เดือนละ 1,750-บาท , รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เดือนละ 880.-บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้ง
จายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 13/9/2562  11:54:20 หนา : 1/73



เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาประธานสภา , รองประธาน
สภา, เลขานุการสภา องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด)
 สมาชิกสภาฯ  จํานวน 14 คน    เดือนละ    7,200.-บาท
 ประธานสภาฯ          เดือนละ  11,220.-บาท
 รองประธานสภาฯ        เดือนละ    9,180.-บาท
 เลขานุการสภาฯ          เดือนละ    7,200.-บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,391,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,438,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) ไดแก
     - ปลัดอบต.             จํานวน 1 อัตรา  = 470,280.-บาท   
     - รองปลัดอบต         จํานวน 1 อัตรา  = 422,640.-บาท
     - หัวหนาสํานักปลัดฯ จํานวน 1 อัตรา  = 389,400.-บาท
     - นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา = 299,640.-บาท
     - นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา  = 323,760.-บาท
     - นักพัฒนาชุมชน     จํานวน 1 อัตรา  = 303,240.-บาท
     - เจาพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา  = 229,200.-บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ
ของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
     เป็นไปตาม
     1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
     2)  หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มธ 0809.2/ ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ดังนี้
        1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล         84,000.-บาท
        2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 42,000.-บาท
        3) หัวหนาสํานักปลัดฯ                  42,000.-บาท
เป็นไปตาม
    1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    2)  หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มธ 0809.2/ ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,508,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด) ไดแก
        1) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา = 237,000.-บาท
        2) ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา = 194,760.-บาท
        3) ผูชวยเจาหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                                จํานวน 1 อัตรา = 158,280.-บาท
        4) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา = 141,600.-บาท
        5) พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา = 295,800.-บาท
        6) คนสวน    จํานวน 1 อัตรา = 157,200.-บาท
        7) คนงานทั่วไป   จํานวน 3 อัตรา = 324,000.-บาท
เป็นไปตาม
        1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
        2)  หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มธ 0809.2/ ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 103,140 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 7 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) ไดแก
        1) ผูชวยเจาหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
        2) พนักงานขับรถยนต                    จํานวน 2 อัตรา
        3) คนสวน                             จํานวน 1 อัตรา
        4) คนงานทั่วไป                     จํานวน 3 อัตรา
เป็นไปตาม
        1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
        2)  หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มธ 0809.2/ ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
เป็นไปตาม
        1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
เป็นไปตาม
        2)  หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มธ 0809.2/ ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 3,422,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 296,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นผูมาปฏิบัติราชการแก อบต. เชน คณะกรรมการตรวจการจาง ตั้ง
จายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินรายได  (สํานักปลัด)
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คาเชาบาน จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร พนักงานสวนตําบล
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,294,080 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 884,080 บาท

1.  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
     และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน มหรศพ 
     หรือสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ ) เป็นเงิน 30,000.-บาท  ตั้งจายจาก
     เงินรายได
2.  คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธองคกร (อบต.) ตั้งไว 50,000.-บาท  
     ตั้งจายจากเงินรายได
3.  คาจัดทําวารสารผลการดําเนินการประจําป ตั้งไว 25,000.-บาท  
     ตั้งจายจากเงินรายได
4.  คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่ง
     อยางใด)  เชนคาดูแลเว็บไซด คาจางแบกสัมภาระ คายกของ 
     คากําจัดวัชพืช ฯลฯ  ตั้งไว  700,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
5.  คาจางประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ตั้งไว  20,000.-บาท  
     ตั้งจายจากเงินรายได
6.  คาธรรมเนียมในการรางวัดที่ดิน  คาจัดทําแนวเขตที่ดินการปกครอง
     ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว  20,000.-บาท  ตั้งจายจาก
     เงินรายได
7. คาจัดทําพ.ร.บ. รถยนตรถยนตทะเบียน กง 1701 ราชบุรี และรถยนต 
    ทะเบียน กน 8401 ราชบุรี   ขององคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 
    ตั้งไว  39,080.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองสวนราชการที่มาตรวจการปฏิบัติงาน และ
     ผูเขาทัศนศึกษา  ดูงาน  ตั้งไว 20,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
2.  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงอาหาร-เครื่องดื่ม ในการจัดประชุมสภาองคการ 
     บริหารสวนตําบล ตั้งไว 20,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ ชอดอกไม และพวงหรีด สําหรับพิธีการตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ชอดอกไม และพวงหรีด สําหรับพิธีการตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได 
     -เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0407/ว 1284 ลว. 10 พฤศจิกายน 2530

คาใชจายในการลงทะเบียนและเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียบฝึกอบรมของผูบริหาร , สมาชิกสภาฯ ,พนักงานและ
ลูกจาง และคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทอง พ.ศ.2557
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2559 

คาใชจายในการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้ง นายก อบต. และ สมาชิก อบต. ตั้งจาย
จากเงินรายได  (สํานักปลัด)
       -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3675  ลว.  6 กรกฎาคม 2561
       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
       -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 135  
ลําดับที่ 226 
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด)
        -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทอง พ.ศ.2557
        -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 137  
ลําดับที่ 231 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาใชจายบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง 
    คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องแฟกซ ฯลฯ 
    ตั้งไว  30,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได
2. เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชนวัสดุตาง ๆ 
    ตั้งไว  30,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   
        -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ เพื่อใชใน
    หนวยงาน เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ แฟ้ม ยางลบ ฯลฯ
    ตั้งไว 50,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2. เพื่อจายเป็นคารับวารสารรายวัน รายสัปดาห รายเดือน ขาวสารประจํา 
    หนังสือพิมพ เอกสารอื่น ๆ สําหรับสํานักงาน   ตั้งไว 20,000.-บาท  
    ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนสายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก สวิทช 
   ไฟฟ้า ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบาน งานครัว เชน ผงซักฟอก น้ํายา
   ลางหองน้ํา  น้ํายาลางจาน ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อเปลี่ยน หรือซอมแซม
   ยานพาหนะ ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได 
   (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นใชกับยานพาหนาของ
   หนวยงานองคการบริหารสวนตําบล เครื่องพนหมอกควัน เครื่อง
   ตัดหญา และเครื่องสูบน้ํา ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
 1. รถยนตทะเบียน กง 1701 ราชบุรี       จํานวน 100,000.-บาท
 2. รถยนตทะเบียน กน 8401 ราชบุรี      จํานวน 100,000.-บาท
 3. เครื่องพนหมอกควัน , เครื่องสูบน้ํา , เครื่องตัดหญาฯลฯ  
            จํานวน  50,000.-บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในสํานักงาน เชน หมึก
   เครื่องพิมพ แผนบันทึกขอมูล แผนดิสก โมเด็ม ฯลฯ 
   (สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ ตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภท
   ตามวิธีการงบประมาณตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 362,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใชในสํานักงานองคการบริหารสวน
   ตําบล, หอกระจายขาวประจําตําบลลาดบัวขาว โดยจายใหกับ
   การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอบานโปง ตั้งจายจากเงินรายได 
   (สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใชในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 
  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาหมายเลขโทรศัพทซึ่งใชในสํานักงานองคการบริหาร
  สวนตําบล และโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 2 หมายเลข ตั้งจายจาก
  เงินรายได (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณีย คาสงเอกสารในการ
  ติดตอราชการตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet)
  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 282,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน (ลอเลื่อน) จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน (ลอเลื่อน)  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
  3,000.-บาท  (ตั้งตามราคาตลาดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีมาตรฐาน 
  ครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 154  
ลําดับที่ 3   

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง  ทําลาย
  ครั้งละ 10 แผน  จํานวน 1 เครื่อง  (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
  ป 2561)
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 154  
ลําดับที่ 6   
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คาจัดซื้อตูเหล็กสูง 2 บานเลื่อนกระจก จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กสูง 2 บานเลื่อนกระจก ขนาดไมนอยกวา 
  90x45x185 เซนติเมตร จํานวน 2 ตู ๆ ละ 7,000.-บาท (ตั้งตามราคา 
  ตลาดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินรายได 
  (สํานักปลัด) 
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 154  
ลําดับที่ 4   

คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว  
  (ตั้งตามราคาตลาดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 
  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)  
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 154  
ลําดับที่ 2   

คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้สําหรับผูบริหาร จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้สําหรับผูบริหาร 
  จํานวน  1 ชุด (ตั้งตามราคาตลาดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีมาตรฐาน
  ครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)  
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 154  
ลําดับที่ 1   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
  2,500.-บาท   คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
       1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
       2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
  ตั้งตามราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง 
  ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ป 2562   ตั้งจายจากเงินรายได 
  (สํานักปลัด) 
          -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 155  
ลําดับที่ 7   
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คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart Card 
   Reader) จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ   700.-บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
        1)  สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค 
             (Smart  Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
        2)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz  
        3)  สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
        4)  สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช
              แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts 
             ไดเป็นอยางนอย
   ตั้งตามราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง 
   ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ป 2562   ตั้งจายจากเงินรายได 
   (สํานักปลัด) 
             -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 155  ลําดับ
ที่ 8   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนองออ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลหนองออ เป็นคาใช
จายในการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารสถานที่กลางสําหรับศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 137  ลําดับที่ 232   
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,131,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,085,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,085,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,263,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น 4 อัตรา จํานวน 
 12 เดือน เป็นเงิน 1,263,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
 (กองคลัง) โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่นดังนี้ 
 (1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1  ตําแหนง
 (2) นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1  ตําแหนง
 (3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1  ตําแหนง
 (4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1  ตําแหนง
      -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
      -เป็นไปตามหนังสือสํานัก กจ.กท. และก. อบต. ที่ มธ 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ตําแหนงผูอํานวยการ
  กองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500.-  บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
  42,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
     -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก. อบต. ที่ มธ 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 260,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกลูกจางประจํา 1 อัตรา จํานวน 
 12 เดือน เป็นเงิน 260,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
 (กองคลัง) โดยจายใหกับลูกจางประจํา ตําแหนง เจาหนาที่
  การเงินและบัญชี
     -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป 
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก. อบต. ที่ มธ 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 460,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง 3 อัตรา จํานวน 
 12 เดือน เป็นเงิน 460,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
 (กองคลัง) โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
 (1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได)
      จํานวน 1 ตําแหนง
 (2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)  
      จํานวน 1 ตําแหนง
 (3) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  
      จํานวน 1 ตําแหนง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก. อบต. 
ที่ มธ 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
คลัง) โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (เจาพนักงานจัดเก็บรายได) จํานวน 1 ตําแหนง
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)  จํานวน 1 ตําแหนง
(3) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  จํานวน 1 ตําแหนง
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก. อบต. ที่ มธ 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่อง

งบดําเนินงาน รวม 956,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 266,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
 การจัดซื้อจัดจาง  และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามกําหนด
 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหาร
 สัญญาและการตรวจรับพัสดุตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 หมวด 10 การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ มาตรา 
100 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานงานนอกเวลาราชการใหกับ
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
 นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตั้งจายเงินรายได 
 (กองคลัง) 
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
     -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 204,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ 
 ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
 ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
     -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการลงทะเบียนและเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรมสัมมนา
 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
 อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
 จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
 ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ 
 ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคล
 ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
 ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ ตั้งจายจาก
 เงินรายได (กองคลัง) 
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงาน
 ไดตามปกติ กรณีเป็นจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานใหจาย
  จากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนิน
  การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
 (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
       คาวัสดุ  ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
     -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
     -เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 เป็นคาจางลูกจาง หรือจางเหมาเป็นคาวัสดุอุปกรณงานปรับปรุง
 ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินในโปรแกรมประยุกตระบบ 
 สารสนเทศ ภูมิศาสตร ltax  GIS งบประมาณป 2562 หรือเป็น
 คาจางเหมาลูกจางลงขอมูล (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได) 
 ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง) 
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่และภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2236 
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 137   
ลําดับที่ 233
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยั่งยืนนานสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
(1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
(2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
(3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอ
ผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาหรือตั้งแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 139  ลําดับที่ 240
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายตอไป
นี้ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
  1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
  2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดปกติ
  3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นตน
 โดยจายเป็นคาวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน
รอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปงขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผง
ซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรการปกครองสวนทองถิ่น
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 139  ลําดับ
ที่ 242

วันที่พิมพ : 13/9/2562  11:54:20 หนา : 20/73



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอ
ไปนี้ 
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดปกติ
  3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นตน
 โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี กระดาษ
เขียน โปสเตอร ฟลม Memory Card ฟลมสไลดแถบบันทึกเสียง
หรือ (ภาพยนตร,วิดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ภาพถาย ดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลอง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง) 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 139 ลําดับที่ 243
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 20,000.- บาท 
 3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
 4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit al Vide
o Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระแบบ
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) 
เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผน
วงจร อิเล็กทรอนิกส (
Card Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชนแบบดิสเกตต (Diskette) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 139 ลําดับที่ 241
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธณาณัติ คาซื้อดวงตราสาร ไปรษณียากร และคา
ใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คา
เทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิลทีวี คาเชาชองสัญญาดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจาย เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกี่ยวกับการใช
บริการ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้เหล็กมีพนักพิงและที่วางแขน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้เหล็กมีพนักพิงและที่วางแขนมีขนาดไมนอย
กวา 65x70 เซนติเมตร จํานวน 6 ตัวๆละ 2,500.-บาท รวม 15,000
.- บาท (ตั้งตามราคาตลาดในทองถิ่น) เนื่องจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจาย
จากเงินรายได
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2561 และระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 155 ลําดับที่ 9
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คาจัดซื้อตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกใส 2 หลัง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจกใส 2 หลัง ขนาด 4
 ฟุต จํานวน 2 หลังๆละ6,000.-บาท รวม 12,000.- บาท (ตั้งตามราคาตลาด
ในทองถิ่น) เนื่องจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2561 และระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 155  ลําดับที่  10

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจําป พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 Core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน  ไมนอยกวา 3.3 GHZ หรือดีกวาจํานวน 1
 หนวย 
2. มีความจําหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
3. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
4. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
5. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
6. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
7. มีแป้นพิมพและเมาส
8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และ
มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 155  ลําดับที่ 11
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามประกาศ
เกณฑราคากลางและและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระ
ทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจําป พ.ศ. 2561 ดังนี้
  1.เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
  2.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
  3.มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
  4.มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา10 หนาตอนาที(ppm)  หรือ 4.5
 ภาพตอนาที(ipm)
  5.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
  6.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
  7.สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 155  ลําดับที่ 12

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาก 800 VA จํานวน 3 เครื่องๆ
ละ 2,500.- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจําป พ.ศ. 2561 ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
คลัง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 155 ลําดับที่ 7
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือน

จํานวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน ในการปฏิบัติภารกิจในตําบลลาดบัวขาว  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน (สํานักปลัด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 136  ลําดับที่ 227   

โครงการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในการป้องกัน
ภัย สาธารณภัย และภัยทุก ๆ ดาน

จํานวน 40,000 บาท

โครงการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในการป้องกัน
ภัย สาธารณภัย และภัยทุก ๆ ดาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 136  ลําดับที่ 228   

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ผงเคมี โฟม ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,562,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,198,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,198,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 760,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานใหแกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหาร
สวนตําบลและ   เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)โดยจายใหกับพนักงานสวน
ตําบล  ดังนี้
          (1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหนง
          (2)  นักวิชาการศึกษา               จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มธ 0809.2/ ว 138  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับปรุงเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ
ของพนักงานสวนตําบล ตั้งจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา)                          
    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มธ 0809.2/ ว 138  ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ในอัตราเดือน
ละ  3,500.- บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจากเงินรายได  (สวนการศึกษา)
      - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
      - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มธ 0809.2/ ว 138  ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 329,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  3 อัตรา  จํานวนอัตราละ  12  เดือน  ตั้งจายเงินรายได (กอง
การศึกษา) โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  2  ตําแหนง
     - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
      - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มธ 0809.2/ ว 138  ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558   เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางของกองการศึกษา จํานวน 3
 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา) โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดัง
นี้
(1) พนักงานตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  2  ตําแหนง
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งบดําเนินงาน รวม 322,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบล และผูสิทธิ์ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหาร      สวนตําบลและผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา) 
       - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
       - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงานหรือ
ทรัพยสินตางๆที่ชํารุดเสียหายของสวนการศึกษาฯ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000.-บาท)     ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา)
        - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
       - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
       - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
       - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
       - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป ในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆในการ
ประชุม อบรม สัมมนา และคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา) 
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2559

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

1. ตั้งไว 5,000.-บาท เพื่อเป็นคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เชน การจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน มหรสพ สื่อสิ่งพิมพหรือป้ายประชาสัมพันธ
ตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
  2. ตั้งไว 110,000.-บาท เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เกี่ยวกับ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา) 
  3. ตั้งไว 5,000.-บาท เพื่อเป็นคาจัดซื้อสิ่งพิมพตางๆ เชน วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสือตําราความรูเกี่ยวกับงานดานการศึกษา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองการศึกษา)
     - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ      คาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ, แฟ้ม, เครื่องเขียน, ลวด
เย็บกระดาษ, ตรายาง, เครื่องคํานวณเลข และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ตั้งจายเงิน
รายได (กองการศึกษา)                      
   - เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 140  ลําดับ
ที่ 244   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึกเครื่องปริ้นเตอร
และอื่นๆ             ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)     
       - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที่             9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง  สวนทองถิ่น 
       - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
       -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 140  ลําดับ
ที่ 245   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียากร คาสงเอกสารในการติดตอ
ราชการตางๆ     ตั้งจายเงินรายได (กองการศึกษา)
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657         ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 42,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานลอเลื่อน แบบมีพนักพิงและที่วางแขน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานลอเลื่อน แบบมีพนักพิงและที่วาง
แขน จํานวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาตลาดในทองถิ่น เนื่องจากไมมีมาตรฐาน
ครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 158    ลําดับ
ที่ 27    

คาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกใส จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก
ใส ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู (ตั้งตามราคาในตลาดทองถิ่นเนื่องจากไมมี
มาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา) 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 หนา 159    ลําดับที่ 29
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป 2562
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณลักษณะ ดังนี้
       คุณลักษณะพื้นฐาน 
       - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จานวน 1
 หนวย 
        - มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
       - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จานวน 1 หนวย 
        - มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 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 
       - มีแป้นพิมพและเมาส 
       - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย 
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
       - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป 2562 หนา 3 ลําดับที่ 7
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 159  ลําดับ
ที่ 31
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงานหรือทรัพยสิน
ตางๆที่ชํารุดเสียหาย

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงาน
หรือทรัพยสินตางๆที่ชํารุดเสียหายของกองการศึกษาฯ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท)  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม    ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
         - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
         - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.9/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป ในลักษณะ      คาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,961,800 บาท
งบบุคลากร รวม 684,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 684,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกขาราชการครูผูดูแลเด็ก ครู อันดับ คศ. ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก        ลาดบัวขาว จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กอง
การศึกษา)                       
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
      - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ ว 2347 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
จังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล สําหรับตําแหนงในระบบ
วิทยฐานะ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการใหแกขาราชการครูผูดูแล
เด็ก ครู คศ. ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)                        
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
         - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ ว 25 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนสําหรับขาราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพครู
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งบดําเนินงาน รวม 763,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการครูผูดูแล
เด็ก ครู คศ. ขององคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน (กองการศึกษา)                                  
         - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ
.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
         - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
         - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 341,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 7,000 บาท

ตั้งไว 7,000.-บาท เพื่อเป็นคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับงานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา เชน การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน มหรสพ สื่อสิ่งพิมพหรือป้ายประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)                                           
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
      - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (เด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป ) รายการคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียนและคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) 
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2562
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 121  ลําดับ
ที่ 187
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คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับเป็นคา
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 – 5 ป รายหัวๆละ 1,700.- บาท) เป็นคาจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนและวัสดุการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กอง
การศึกษา) 
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
หนา  118  ลําดับที่  177

คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 196,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเป็นคาจางเหมา
ประกอบอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา  118   ลําดับ
ที่ 176
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คาใชจายสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) 
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 119  ลําดับ
ที่ 179

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆในการประชุม อบรมสัมมนาและคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆในการประชุม อบรมสัมมนา
และคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบฯ ในราชอาณาจักรและ
นอกอาณาจักรของขาราชการครูผูดูแลเด็ก ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา)
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559
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ค่าวัสดุ รวม 277,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเงินคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ถุงขยะ ไมกวาด ผงซัก
ฟอก     น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถูพื้น กระดาษชําระ เป็นตน สําหรับใชงานใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา)                            
         - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
         - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248   ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
        -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 140 ลําดับ
ที่่ 296 
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 227,000 บาท

1. ตั้งไว 150,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนัก
เรียนโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ชั้นอนุบาล  ถึงประถมศึกษาปที่ 6 คนละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) 
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 118  ลําดับ
ที่ 178
2. ตั้งไว 77,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาวคนละ 7.37 บาท / วัน จํานาน 260 วัน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน (กองการศึกษา) 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 118  ลําดับ
ที่ 180
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาด
บัวขาวตามโครงการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0893.2/ว 801
 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 119 ลําดับ
ที่ 181

ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาวและลาน
กีฬาเอนกประสงค หมูที่ 2 โดยจายใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
บานโปง ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา)
       - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2 /ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลที่ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว
และ  ลานกีฬาเอนกประสงค หมูที่ 2  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
      - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2 /ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2 /ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 214,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,800 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

คาจัดซื้อรถเด็กเลนจําลอง (รถคูเป้จําลอง) จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถเด็กเลนจําลอง (รถคูเป้จําลอง) ขนาดกวางไมต่ํา
กวา 75  เซนติเมตร  ยาวไมต่ํากวา 75  เซนติเมตร  สูงไมต่ํากวา 80
 เซนติเมตร  จํานวน 4 ชุด (ตั้งตามราคาในทองถิ่นเนื่องจากไมมีมาตรฐาน
ครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา) 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 159  ลําดับ
ที่ 33
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงานหรือทรัพยสิน
ตางๆที่ชํารุดเสียหายของศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงาน
หรือทรัพยสินตางๆที่ชํารุดเสียหายของศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000.-บาท)  ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองการศึกษา)
                                          
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
         - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
         - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2552  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
       - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134        ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
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คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงานหรือ
ทรัพยสินตางๆ ที่ชํารุดเสียหายของศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000.- บาท ) ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองการศึกษา)                                          
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
       - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
       - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
       - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752  ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134       ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป ในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาและซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว หมูที่ 
2

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาและซอมแซม    ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กลาดบัวขาว หมูที่ 2 ตั้งจายเงินรายได (กองการศึกษา)
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 120 ลําดับ
ที่ 182
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คาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว หมูที่ 2 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    ลาดบัวขาว หมู
ที่ 2 ตั้งจายเงินรายได (กองการศึกษา)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 120 ลําดับที่ 183

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนลาดบัวขาว ในการดําเนิน
การตามโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนลาดบัว
ขาว ในการดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาล ถึง         ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คนละ 20บาท/วัน จํานวน 200
 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) (ทั้งที่จะเบิกจายตอเมื่อได
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง       สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนา 123  ลําดับ
ที่ 192
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษในยุคการเขารวมประชาคมอาเซียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษในยุคการ
เขารวมประชาคมอาเซียน ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา) 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2551 - 2565 หนา 120 ลําดับ
ที่ 185

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมรักการอาน “ทองถิ่นรักการอาน” จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการสงเสริมวัฒนธรรมรักการอาน “ทองถิ่นรัก
การอาน”  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
          - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.5
/ว 2450 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการดําเนินงาน “
ที่อานหนังสือทองถิ่น รักการอาน” ตามแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูของไทย พ.ศ.2560 – 2564
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2551 - 2565 หนา 122 ลําดับ
ที่ 189

โครงการอบรมกฎหมายนารูในชีวิตประจําวันสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการอบรมกฎหมายนารูในชีวิตประจําวัน
สําหรับเด็กและเยาวชน ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2551 - 2565 หนา 121  ลําดับ
ที่ 188
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 192,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 140,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาฉีดพนยุง  ทรายอะเบท ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น ตั้งไว  90,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 124  ลําดับที่ 193   
 2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา และวัสดุอื่น ๆ ตาม
ความจําเป็น ตั้งไว  50,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 124  ลําดับที่ 194   

งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข จํานวน 52,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข จํานวน 7
 หมูบาน ดําเนินโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล  โดยจัดสรรเป็นคาดําเนินงานของอสม. หมูบาน ๆ ละ 7,500
.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (สํานักปลัด)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 124  ลําดับที่ 196   

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

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

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สงเสริม
กิจกรรมผูสูงอายุในวันสงกรานต  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 125  ลําดับที่ 197   
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,409,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,537,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,537,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 746,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับปรุงเงิน
  เดือนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ไดแก
  -ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1  อัตรา 
  -นายชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา
  ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มธ 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ
ของพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มธ 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ตั้งจายจากเงินราย
ได(กองชาง)
  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มธ 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 643,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  และเงินปรับปรุงคาตอบแทน 
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  5  อัตรา  ไดแก
  พนักงานจางตามภารกิจ(จํานวน  3  อัตรา)
     -ผูชวยชางโยธา        จํานวน  1  อัตรา
     -ผูชวยชางไฟฟ้า        จํานวน  1  อัตรา
     -พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา     จํานวน  1  อัตรา
     -พนักงานจางทั่วไป        จํานวน  2  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง) 
  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มธ 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  ขององคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ไดแก
  พนักงานจางตามภารกิจ(จํานวน  2  อัตรา)
       -ผูชวยชางโยธา        จํานวน  1  อัตรา
     -ผูชวยชางไฟฟ้า        จํานวน  1  อัตรา
     -พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา    จํานวน   1  อัตรา
     -พนักงานจางทั่วไป        จํานวน  2  อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
      เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มธ 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,872,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางงานกอสราง
     -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว.3652 ลงวัน
ที่ 17 พฤษภาคม 2543 เรื่อง  การเบิกจายคาตอบแทนคณะ
กรรมการ   ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  กระกรรมการตรวจการจาง  และผูควบ
คุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได(กอง
ชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
    ราชการ หรือวันหยุดราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสวนตําบลและผูมี
สิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 890,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

    คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร       
เพื่อจายเป็นคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร  ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง และ
พนักงานจางตามภารกิจ

จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา ของพนักงานสวนตําบลลูกจาง และ
พนักงานจางตามภารกิจเพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา  ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจางภารกิจ  ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองชาง)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลลาดบัวขาว จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลลาดบัวขาว
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)
     -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก  ที่ มท
0808.2/ว  1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 590,000 บาท

 -ตั้งไว  500,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการดานตางๆ หรือคาจาง
วิศวกรออกแบบอาคาร  ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
  -ตั้งไว 90,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาทําประกันภัยพรอม พ.ร.บ.รถยนต  ดัง
นี้
      -รถยนตทะเบียน กท 8570  ราชบุรี
      -รถกระเชาทะเบียน 82-5653 ราชบุรี
      -รถดับเพลิงทะเบียน บษ 8651 ราชบุรี
      -รถบรรทุกขยะทะเบียน 83-5009 ราชบุรี
ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ สํานักงาน เชน เครื่อง
    คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ และทรัพยสินอื่นใดขององคการ
    บริหารสวนตําบล ใหใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
    -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก  ที่ มท
    0808.2/ว. 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
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ค่าวัสดุ รวม 870,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในหนวยงาน 
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
 รายได (กองชาง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา141 ลําดับที่ 248

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้า และวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้าใหหมูบานสาย
ไฟฟ้า ฟวส ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)  
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา141 ลําดับที่ 250

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต เหล็กเสน แปบน้ํา ไม เพื่อ
ปรับปรุงซอมแซมเทาที่จําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา141 ลําดับที่ 252

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อเปลี่ยน หรือซอมแซมยาน
พาหนะ ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นใชกับยานพาหนะของหนวย
งานองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
 1.รถยนตทะเบียน  กท 8570 ราชบุรี จํานวน 100,000.-บาท
 2.รถกระเชาทะเบียน  82-5653 ราชบุรี จํานวน 100,000.-บาท
 3.รถดับเพลิงทะเบียน  บษ 8651 ราชบุรี จํานวน 100,000.-บาท
 4.รถบรรทุกขยะ  83-5009 ราชบุรี จํานวน 100,000.-บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร ผาสําหรับเขียนป้าย กระดานไมอัด พูกัน และสี ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองชาง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา141 ลําดับที่ 251

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในสํานักงาน เชน หมึกเครื่อง
พิมพ แผนบันทึกขอมูลแมเหล็ก แผนดิสก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
ชาง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา141 ลําดับที่ 249

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร (Internet)    ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองชาง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,891,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,664,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 142,300 บาท
ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อเลื้อยยนต 11.5 นิ้ว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื้อยยนต ขนาด 11.5 นิ้ว(ตั้งตามราคาตลาดในทอง
ถิ่น) เนื่องจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา156 ลําดับที่ 17  
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  ชนิดมือถือ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 5 เครื่องๆละ 12,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    ประกอบดวย : ตัวเครื่อง แทนชารต แบตเตอรี่ 1 กอน
เสายาง เหล็กพับ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
(กองชาง)
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา157 ลําดับที่ 20

คาจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ชนิดประจําที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดประจําที่ ขนาด 40 วัตต จํานวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
      ประกอบดวย : ตัวเครื่อง เพาเวอรซัพพลาย ไมโครโฟน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน(กองชาง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา157 ลําดับที่ 198

คาจัดซื้อชุดสัญญาณไฟซาเรนสําหรับติดรถยนตพรอมลําโพงและชุดขยายเสียง จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดสัญญาณไฟซาเรน แบบ LED (มีสี
แดง-แดง,น้ําเงิน-แดง) ยาว 120 cm. ปรับเสียงไซเรนได
(พรอมติดตั้ง) จํานวน 1 ชุด ตั้งจายจากเงินอุดหนุน(กองชาง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา157 ลําดับที่ 21
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Pinter) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Pinter) คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10
 หนา ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ppm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 196 ลําดับที่ 16

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1.มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
     2.สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน(กองชาง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 196 ลําดับที่ 15
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,521,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนางติ๊ด ทุงกระถิน หมูที่ 6 จํานวน 358,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนางติ๊ด ทุงกระถิน หมูที่ 6
 ขนาดกวาง 3.00  เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือพื้นที่ ค.ส.ล
.ไมนอยกวา 609 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด)   พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองชาง)
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.  2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 103 ลําดับที่ 122

คากอสรางดาดคลอง คสล. บึงลาดใหญ หมูที่ 2 จํานวน 209,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางดาดคลอง คสล. บึงลาดใหญถึงบานนายหยุด นก
ทอง หมูที่ 2ขนาดความยาว 154 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 523.6 ตาราง
เมตร (ตามแบบอบต.กําหนด) พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน (กองชาง)
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
        -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 73 ลําดับที่ 32

คากอสรางดาดคลองสงน้ํา คสล. ซอยบานนายประยูร  จันทรพุฒิ หมูที่ 5 จํานวน 225,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางดาดคลองสงน้ํา คสล. ซอยบานนายประยูร  จันทร
พุฒิ หมูที่ 5 ยาว 230 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 529 ตารางเมตร   (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน (กองชาง)
        -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.  2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 100 ลําดับที่ 112
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คากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (Orerlay) ซอย 2 หมูที่ 7 จํานวน 499,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (Orerlay)  ซอย 2
 หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 1,480 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด)    พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองชาง)
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 111 ลําดับที่ 150

คากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต(โอเวอรเลย) ซอย 5 หมูที่ 4 จํานวน 472,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย 5   หมูที่ 4
  ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร  มีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,400 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด)   พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองชาง)
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 92 ลําดับที่ 89

คากอสรางรางระบายน้ําตัวยู บานนายจําลอง กลิ่นศรีถึงบานนางธนพร  นอย
อุดม หมูที่ 3

จํานวน 393,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําตัวยู บานนายจําลอง กลิ่นศรีถึงบานนาง
ธนพร นอยอุดม หมูที่ 3  รางระบายน้ําตัวยู กวาง 0.40 ม. ยาว 120 ม. และ
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.30x1.00 ม. จํานวน 9
 ทอน บอพักสําเร็จรูปสําหรับทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 ม. พรอมฝา
ตะแกรงเหล็ก จํานวน 1 บอ (ตามแบบ อบต.กําหนด) พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองชาง)
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 80 ลําดับที่ 59
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คาขุดลอกคลอง  บานนายชอบ เจียมเจริญ หมูที่ 2 จํานวน 19,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดลอกคลอง  บานนายชอบ เจียมเจริญ หมูที่ 2
ปริมาณงานขุดลอกมีปริมาณไมนอยกวา 541.35 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต
.กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองชาง)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 68 ลําดับที่ 21

คาติดตั้งกลองวงจรปดภายในหมูบาน หมูที่ 5 จํานวน 32,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งกลองวงจรปดภายในหมูบาน หมูที่ 5 
     1.กลองวงจรปด AHD  2  ลานพิเซล (สตารไลท)   จํานวน 8 ชุด
     2.เครื่องบันทึก AHD 8 CH จํานวน 1 ชุด
     3.HDD  4  TB จํานวน 1 ชุด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 98 ลําดับที่ 108

คาติดตั้งถังกรองสนิมประปาหมูบาน บานกํานันเล็ก,กํานันชวน หมูที่ 2 จํานวน 181,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งถังกรองสนิมประปาหมูบาน บานกํานันเล็ก, กํานัน
ชวน หมูที่ 2 จํานวน 2 ชุด พรอมอุปกรณ (ตามแบบ อบต.กําหนด) พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองชาง)
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 67 ลําดับที่ 17
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คาติดตั้งเสียงไรสาย ซอยบานนายแดงและซอยบานนางแกวอิ่ม หมูที่ 5 จํานวน 98,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งเสียงไรสาย ซอยบานนายแดงและซอยบานนางแกว
อิ่ม หมูที่ 5 ประกอบดวย
    1.ชุดเครื่องรับ UHF 420.20 MHz มีซีนกันน้ําได 
100 % 2 ชุด
    2.ชุดจายไฟเครื่องรับอุปกรณ 2 ชุด
    3.เสาอากาศภาครับ (ยากิ) ขนาด 3E พรอมสายอากาศ RG-58 2 ชุด
    4.ลําโพงฮอรน แบบกลม หรือ ขนาด เหลี่ยม ขนาด 8X15 นิ้ว 8 ดอก
    5.แผนรองหลังยึดภาครับพรอมน็อตยึด 2 ชุด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองชาง)
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 100 ลําดับที่ 113

คาวางทอน้ําประปาหมูบาน ซอย 5 ถึง ซอย 10 หมูที่ 1 จํานวน 130,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอน้ําประปาหมูบาน ซอย 5 ถึง ซอย 10 หมูที่ 1  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว 644 เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด)  พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองชาง)
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 64 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาซอมแซมถนนลาดยางโอเวอรเรย  ภายในตําบลหมูที่ 1 – 7 จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลาดยางโอเวอรเรย ภายในตําบลหมูที่ 1 – 7  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน (กองชาง)
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 115 ลําดับที่ 167

คาลงหินคลุกเพื่อซอมแซมถนนภายในตําบล  หมูที่ 1 – 7 จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกเพื่อซอมแซมถนนภายในตําบล  หมูที่ 1 – 7  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน (กองชาง)
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 115 ลําดับที่ 168
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งบเงินอุดหนุน รวม 227,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 227,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนใหกับสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอบานโปง จํานวน 227,000 บาท

-ตั้งไว 92,000.-บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับสํานักงานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค อําเภอบานโปง เป็นคาขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 1ระหวาง ซอย 3 และ
ซอย 4 (ซอยบานป้าหลอ) ระยะ 115 เมตร เพื่อจายจากเงินอุดหนุน (กองชาง)
-ตั้งไว 135,000.-บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับสํานักงานการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค อําเภอบานโปง เป็นคาขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 6บานทาศาลเจา ระยะ
ทาง 165 เมตร เพื่อจายจากเงินอุดหนุน (กองชาง)
      -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 63 ลําดับที่ 1

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,282,000 บาท
งบบุคลากร รวม 108,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 108,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 64,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ขององคการบริหารสวนตําบลลาด
บัวขาว จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได   (กองชาง)
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
   -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มธ 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 43,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลลาดบัวขาว จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองชาง)
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
   -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มธ 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,174,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 824,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 824,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการดานตางๆเชน จางเหมาสถาน 
ที่ทิ้งขยะจางเหมาพนักงานจัดเก็บขยะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป(กองชาง)
    -เป็นไปตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560  ลว
. 18 ตุลาคม 2560
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263  ลว.16
 มกราคม 2561
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627
 ลว. 7 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ สําหรับรถของราชการที่เสียหายเสื่อมสภาพ
จากการใชงาน เชน ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนตบรรทุกขยะที่
ใชในงานราชการขององคการบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน ภาชนะใสสิ่งปฏิกูล ไมกวาด หรือวัสดุอื่น
ตามความจําเป็น ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
    เป็นไปตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560   ลว
.18 ตุลาคม 2560
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263  ลว.16
 มกราคม 2561
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627
 ลว. 7 มีนาคม 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ตั้งจายจากเงินราย
ได 
(สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 127  ลําดับที่ 203   
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เชน การจัดงาน
วันสําคัญเกี่ยวกับสถาบันของชาติ งานวันสําคัญตามประกาศของทาง
ราชการ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 127  ลําดับที่ 205   

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 128  ลําดับที่ 208   

โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตย หลักสูตรสิทธิและหนาที่ของพลเมือง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการฝึกอบรมประชาธิปไตย หลักสูตรสิทธิและหนาที่
ของพลเมือง ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 127  ลําดับที่ 206   

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว  ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 128  ลําดับที่ 209   

โครงการสงเสริมสนับสนุนการประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนการประชุมประชาคมหมู
บาน/ตําบล    เพื่อจัดทําแผนชุมชน  และแผนพัฒนาทองถิ่น  ขององคการ
บริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 127  ลําดับที่ 204   

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลลาดบัวขาว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลลาดบัวขาว ดําเนิน
การป้องกันและแกไขปญหาโรคเอดส ในการตีตราและการเลือก
ปฏิบัติ  าท ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 128  ลําดับที่ 210   
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โครงการอบรมวินัยสําหรับขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการอบรมวินัยสําหรับขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 127  ลําดับที่ 207   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลลาดบัวขาว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบล
ลาดบัวขาว ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา) 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 129  ลําดับ
ที่ 213 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา) 
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 129 ลําดับ
ที่ 212 
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โครงการสรางภูมิคุมกันชีวิต เรียนรูอยูอยางมีสุข จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางภูมิคุมกันชีวิต เรียนรูอยู
อยางมีสุข  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 129 ลําดับ
ที่ 211 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬาใหกับหมูบาน จํานวน 1 หมูบาน ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองการศึกษา) 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 130  ลําดับ
ที่ 214 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 354,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 354,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 354,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 24,500 บาท

1. ตั้งไว 7,000.-บาท เพื่อเป็นคาโฆษณาและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับงาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  เชน การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน มหรสพ สื่อสิ่งพิมพหรือป้ายประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
2. ตั้งไว 17,500.-บาท เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เกี่ยวกับงานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา)                                  
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
        - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
       - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีแขงเรือ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแขงเรือ เชน คา
จัดสถานที่แขงขัน คาถวยรางวัล เงินรางวัลการแขงขัน  คาตอบแทนคณะ
กรรมการตางๆ เป็นตน ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา) 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน   การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 – 2564 หนา 145 ลําดับ
ที่ 258

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา) 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน   การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559                          
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561– 2565 หนา 144 ลําดับ
ที่ 256

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง  ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา) 
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน   การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 144 ลําดับ
ที่ 257
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โครงการจัดงานวันสําคัญตางๆ เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวัน
สําคัญหรือกิจกรรมตามประกาศหรือหนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวกับงาน
ดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันสําคัญตางๆ เกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญหรือกิจกรรมตามประกาศหรือ
หนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวกับงานดานศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
      -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน   การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  หนา 145 ลําดับ
ที่ 259

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชน ผูนําชุมชน ผูบริหาร 
อบต. สมาชิกสภา อบต. และพนักงานอบต.ลาดบัวขาว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชน ผูนําชุมชน ผูบริหาร อบต. สมาชิก
สภา อบต. และพนักงาน            อบต.ลาดบัวขาว    ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองการศึกษา) 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 144 ลําดับ
ที่ 255 

โครงการแหรูปหลอหลวงพอสุรินทร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแหรูปหลอหลวงพอ  สุรินทร  ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
       -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน   การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  หนา 146 ลําดับ
ที่ 262
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตั้ง
จายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2651-2565 หนา 133  ลําดับที่ 221   

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ยาฆาหญา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได(สํานักปลัด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2651-2565 หนา 133  ลําดับที่ 222   

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,539,200 บาท

งบกลาง รวม 12,539,200 บาท
งบกลาง รวม 12,539,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม   ตั้งจายจากเงินรายได
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,845,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ลาดบัวขาว  จํานวน  1,200  คน จํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,304,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ลาดบัวขาว  จํานวน 240 คน  
คนละ 800 .- บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลลาดบัวขาว จํานวน 15 คน ๆ
 ละ 500.- บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจําเป็น เรงดวน หรือเกิด
ภัยธรรมชาติ หรือบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชน หรือไมมีงบประมาณ
ตั้งจายไว  ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนในทอง
ถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท
.)  ตั้งจายจากเงินรายได
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