








































รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง

อําเภอ พิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,527,560 บาท

งบบุคลากร รวม 8,654,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,233,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  รองนายกนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและ เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  แยกรายละเอียด ดังนี้ (1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ21,120.-บาท จํานวน 12
 เดือน รวม 253,440.-บาท
(2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ11,610.-บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน รวม 278,640.-บาท
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ เลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557 แยกรายละเอียดดังนี้ (1) คาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 1,900
.-บาท จํานวน 12 เดือน รวม 22,800.-บาท
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 950.-บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน รวม 22,800.-บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  รองนายกนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและ เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  แยกรายละเอียด ดังนี้ (1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 1,900.- บาทจํานวน 12
 เดือน รวม 22,800.-บาท
(2) คาตอบแทนพิเศษ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 950.-บาท/คน  จํานวน 2 คน  จํานวน 12
 เดือน รวม 22,800.-บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ เลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557  รายละเอียดดังนี้ คาตอบแทนเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 7,560.-บาท จํานวน 12 เดือน รวม 90,720.-บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,519,240 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ เลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557   แยกรายละเอียดดังนี้ (1) คาตอบแทนของ
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 11,610.- บาท จํานวน 12 เดือน รวม 139,320.-บาท
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,500
.- บาท จํานวน 12 เดือน รวม 114,000.-บาท
(3)คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตรา
เดือนละ 7,560.-บาท/คน จํานวน 35 คน จํานวน 12
 เดือน  รวม 3,175,200.- บาท
(4)คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 7,560.-บาท   จํานวน 12  เดือน รวม  90,720.- บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,421,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,203,640 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ปลัดอบต., รองปลัดอบต.,หน.สํานักงาน
ปลัด, นักวิเคราะหฯ ,นิติกร ,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากร
บุคคล ,นักพัฒนาชุมชน,จพง.ธุรการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวนภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  / จํานวนอัตราตามที่ปารกฎในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2561-2563) และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวนตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษตําแหนงปลัดอบต. เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การกําหนดใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง  และพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ พ.ศ
.2561- 2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวนตั้งจาย
ไว 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่  ลงวันที่ และพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ พ.ศ
.2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวนตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน
 ปลัดอบต. จํานวน 84,000.-บาท /เงินประจําตําแหนงรองปลัด
อบต. จํานวน 42,000.-บาท/ เงินประจําตําแหนงหน.สํานักงาน
ปลัดอบต. จํานวน 42,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 905,640 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ พนักงาน
จางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน ฉบับ
ที่ ลงวันที่ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ป
งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวนตั้ง
จายไวจํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ ลงวันที่  และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ ลงวันที่  และหนังสือ สํานัก
งาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั้วคราว (ฉบับที่ 2) จํานวนตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ พ.ศ
.2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวนตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 2,673,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 662,440 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 492,440 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ใหแก ขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน 342,440.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดชื้อจัดจาง จํานวน 150,000.-บาท  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลว. 6
 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559 และ
หนังสือ สํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.

คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือเชาชื้อบานใหขาราชการสวนทอง
ถิ่น    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562  และ
หนังสือ สํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการสวนทองถิ่นที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ
.ศ.2560 และ  พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562
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ค่าใช้สอย รวม 1,350,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจางเหมาเชา
เครื่องถายเอกสาร  เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   /และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับ
ที่ 11 หนา 120

จางเหมาดูแลเว็บไชต จํานวน 10,000 บาท

--เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจางเหมาดูแล
เว็บไชต  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
/กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  /และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 12 หนา 120
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ คาจาง
เหมาทําวัสดุอื่น ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับคณะบุคคลหรือบุคคลที่มา
ตรวจเยี่ยม ที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล   จํานวน 10,000.-บาท
-เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมาย
กําหนดหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน 40,000.-บาท เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 230,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหารทอง
ถิ่น/ผูชวยผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น/ขาราชการสวน
ทองถิ่น/พนักงานจาง เชน คาพาหนะ/คาเชาที่พัก/คาลง
ทะเบียน/ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เเป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น /
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการการเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด  เชน คาตอบ
แทนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ  และราย
จายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 500,000.- บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การ
ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทอง
ถิ่น  
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 13 หนา 120

วันที่พิมพ : 17/6/2563  13:31:39 หนา : 10/83



โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและรณรงคตอตานการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําสื่อประชา
สัมพันธและรณรงคตอตานการทุจริต  เชน คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ  และรายจายอื่น
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 3 หนา 118

โครงการที่อานหนังสือทองถิ่น รักการอาน อบต.นิคมสรางตนเอง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการที่อานหนังสือทอง
ถิ่น รักการอาน อบต.นิคมสรางตนเอง  เชน คาจัดซื้อหนังสือ
พิมพ หนังสือวารสาร ป้ายโครงการ  และรายจายอื่นทุกรายการ
ถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 10 หนา 120

โครงการประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆของ อบต.นิคมสรางตน
เอง เชน หนังสือ/วารสาร/การโฆษณาเผยแพรขาวสารทางสื่อ
ตางๆ/การจัดทําป้าย  และรายจายอื่น จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 17
 หนา 121
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โครงการใหความรูกฎหมายเบื้องตนและสิทธิเสรีภาพใหกับ
ประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูกฎหมาย
เบื้องตนและสิทธิเสรีภาพใหกับประชาชน  เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ  และรายจายอื่น
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 15,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 1 หนา 117

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ และรายจายอื่น
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 6  หนา 119

โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ขา
ราชการ/พนักงานจาง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  ขาราชการ/พนักงาน
จาง  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  อาหารวาง  ป้าย
โครงการ คาเชาที่พัก  คาจางเหมารถ และรายจายอื่นทุกรายการ
ถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 100,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 8 หนา 119
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โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่ทองถิ่น ผูนําหมูบานศึกษา
ดูงานนอกพื้นที่

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น ผูนําหมูบานศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เชน คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ คาเชาที่
พัก  คาจางเหมารถ และรายจายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน100,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 7 หนา 119

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวินัย ความรับผิดทางละเมิดและ
การบริหารงานบุคคล

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเกี่ยว
กับวินัย ความรับผิดทางละเมิดและการบริหารงานบุคคล  เชน คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ  และราย
จายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 2 หนา 117
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร / ซอมเครื่องพิมพ/ ซอม
รถยนต / ซอมครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ /ปากกา/ ดินสอ/ลวดเย็บ
กระดาษ/ หมึก / เครื่องคิดเลข/ เครื่องเจาะกระดาษ / ตะแกรง
วางเอกสาร ฯลฯและอื่นที่เกี่ยวเนื่อง   เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น     / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   /และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า /หลอดไฟ
ฟ้า สวิทช ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
/ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
  /และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาขัดพื้น /แปรงถู
พื้น/น้ํายาถูพื้น/ ผงซักฟอก ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง   เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
  / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
   /และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ/ คอน/ น้ํามันทา
ไม/ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวเนื่องเ   ป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   
/และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต /น้ํา
มันเบรค/เครื่องยนต(อะไหล)/ แบตเตอรี่/และอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  
 /และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง /น้ํามันดีเชล/ น้ํามันเครื่อง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น    
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
  /และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโป
เตอร/ สี /พูกัน/ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ และอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  
 /และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล/เทป
บันทึกขอมูล/ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเล
เชอร/ กระดาษตอเนื่อง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   
  / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   
/และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา/ ไฟฟ้า/หัววาลวเปด-ปด
แก๊ส ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
  /และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงานอบต.นิคมสรางตนเอง เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
   / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  
 /และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทใชติดตอราชการ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   
  / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
  /และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 17/6/2563  13:31:39 หนา : 19/83



คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย/ดวงตราไปรษณีย คาอากร เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
  / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
  /และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 57,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตและคาธรรมเนียมการใช
บริการ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
   /และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดชื้อตูไมเก็บเอกสาร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อตูไมเก็บเอกสาร ขนาด 80*40*157 cm  
จํานวน 1 หลัง 
คุณลักษณะและราคาทองตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกบัญชี
มาตรฐาน
 --เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
/และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ลําดับที่ 7 หนา 127

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1)เป็นอุปกรณทีมีความสามารถ
พิมพ, สแกน, ถายเอกสาร . พรอมแทงคในตัวสามารถเติมหมึกได
ในเครื่องเดียวกัน
2)พิมพสี/ขาวดําสูงสุด 23/27 แผนตอนาที (Fast mode) 
หรือ 10/12ppm
3)ถาดป้อนกระดาษ
อัตโนมัติ (Automatic Document Feeder) 20 แผน
4) ถาดกระดาษมาตรฐานรองรับได 150 แผน พรอมชองใส
กระดาษดวยมือทีละแผนดานหลัง (Bypass Tray)
5)- เชื่อมตอไวรเลส Mobile Print
 คุณลักษณะและราคาทองตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกบัญชี
มาตรฐาน
 --เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 8 หนา 127
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ครุภัณฑอื่น

จัดชื้อซุมเฉลิมพระเกียรติราชินีสุทิดา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อซุมเฉลิมพระเกียรติราชินีสุทิ
ดา  คุณลักษณะและราคาทองตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑนอก
มาตรฐาน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
/และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 14
 หนา 120

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
อาคารตาง ๆ

ซอมแซม/ปรับปรุงอาคารสํานักงานอบต.นิคมสรางตนเอง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซม/ปรับปรุงอาคารสํานักงานอบต.นิคม
สรางตนเอง  รายละเอียดเป็นไปตามแบบ อบต.นิคมสรางตนเอง
กําหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 9  หนา 119
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนตอการบริหารงานของทองถิ่น    เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 15หนา 121

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพิมาย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอบต.ในเมืองตามโครงการศูนยปฎิบัต
 ิการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นอําเภอพิมาย
-เป็นไปตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลใน
เมือง ที่ นม 78701/ว354 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
 เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพิมายจังหวัด
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 1687
 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 16 หนา 121
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 422,420 บาท
งบบุคลากร รวม 376,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 376,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่นตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบ
ประมาณ 2561-2563) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํา
นวนตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 46,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,340 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 31,340 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ใหแก ขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน 31,340.-บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
 /และ?หนังสือ สํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทบทวน เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เชน คา
ป้ายโครงการ /อาหาร/อาหารวาง/และรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  /
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 2931ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 4 หนา 118

งานบริหารงานคลัง รวม 2,962,610 บาท
งบบุคลากร รวม 2,165,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,165,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,893,240 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ,นักวิชาการเงินและ
บัญชี, นักวิชาการคลัง,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการจัดเก็บราย
ได  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวนภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  / จํานวนอัตราตามที่ปารกฎในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2561-2563) และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวนตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่  ลงวันที่ และพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ พ.ศ
.2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวนตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 230,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน ฉบับที่ ลงวัน
ที่ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ พ.ศ.2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวนตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 796,970 บาท
ค่าตอบแทน รวม 326,970 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 276,970 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ใหแก ขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน176,970.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดชื้อจัดจาง จํานวน 100,000.-บาท
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85ลว. 6
 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2560 และ  พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ คาจาง
เหมาทําวัสดุอื่น ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
/และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ
สวนทองถิ่น/พนักงานจาง เชน คาพาหนะ/คาเชาที่พัก/คาลง
ทะเบียน/ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
/และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

โครงการจางเหมาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ระยะที่ 3 จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโครงการจางเหมาจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ขั้นตอนสํารวจ ขอมูลภาคสนามและลงเลข
ประจําแปลงที่ดิน ของอบต.นิคมสรางตนเอง ป 2563
  จํานวน 180,000.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2555 เรื่อง ซักซอมการสงเสริมสนับสนุนการจัด
ทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561เรื่อง การเตรียมการรองรับการจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 18 หนา 122
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร / ซอมเครื่องพิมพ/ ซอม
รถยนต / ซอมครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
/และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ /ปากกา/ ดินสอ/ลวดเย็บ
กระดาษ/ หมึก / เครื่องคิดเลข/ เครื่องเจาะกระดาษ / ตะแกรง
วางเอกสาร ฯลฯและอื่นที่เกี่ยวเนื่องเป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
/และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล/เทป
บันทึกขอมูล/ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเล
เชอร/ กระดาษตอเนื่อง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
/และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

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

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาอากร คาดวงตราไปรษณียเป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
/และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งให
ปฏิบัติหนาที่(ชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย)   เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2560  / และ
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวา
ดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดป จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดป เชน ป้ายโครงการ ป้ายเตือน วัสดุที่
เกี่ยวเนื่องและรายจายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 70,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ
.ศ.2562 
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562เรื่อง การดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2562 
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 2 หนา 123

วันที่พิมพ : 17/6/2563  13:31:39 หนา : 31/83



โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.นิคม
สรางตนเอง

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.นิคมสรางตนเอง เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง  ป้ายโครงการ และรายจาย
อื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 20,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 5 หนา 124

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน คาตอบ
แทนวิทยากร  อาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ และรายจายอื่น
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 50,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 4 หนา 124

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ อป
พร./เครื่องหมายยศ/หมวก/เสื้อ/กางเกง และรายการอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 7 หนา 124
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,168,670 บาท

งบบุคลากร รวม 3,873,390 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,873,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,921,670 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่นและขาราชการครู ตําแหนง ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา  นักวิชาการศึกษา  /ครู จํานวน 7 อัตรา  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และ
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558   เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวนภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  / จํานวนอัตราตามที่ปารกฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบ
ประมาณ 2561-2563) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํา
นวนตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง  บริหาร  อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่  ลงวัน
ที่ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบ
ประมาณ พ.ศ.2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํา
นวนตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนวิทยฐานะชํานาญการ  ครู  เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง  ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ พ.ศ
.2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวนตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 657,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน ฉบับ
ที่ ลงวันที่ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ป
งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวนตั้ง
จายไวจํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ ลงวันที่  และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ ลงวันที่  และหนังสือ สํานัก
งาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั้วคราว (ฉบับที่ 2) จํานวนตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ พ.ศ
.2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวนตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 1,165,280 บาท
ค่าตอบแทน รวม 403,280 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 318,280 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ใหแก ขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน 298,280.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดชื้อจัดจาง จํานวน 20,000.-บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลว. 6กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือเชาชื้อบานใหขาราชการสวนทองถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่4 ) พ.ศ.2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2560 และ  พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 622,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการบุคคล(ผูดูแลเด็ก)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 432,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล(ผูดูแลเด็ก) จํานวน 4
 อัตรา 
เพื่อปฎิบัติงานตางๆภายในศพด.และงานที่ไดรับมอบหมาย ระยะ
เวลา 12 เดือนๆละ 9,000.-บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนก /ประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 24 หนา 47

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ คาจาง
เหมาทําวัสดุอื่น ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนก /ประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ/ขาราชการ
สวนทองถิ่น/ครู/พนักงานจาง เชน คาพาหนะ/คาเชาที่พัก/คาลง
ทะเบียน/ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนก /ประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

โครงการบัณฑิตนอย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบัณฑิตนอย เชน คา
ป้ายโครงการ คาดอกไมสด และรายจายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.-บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 8 หนา 41
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร / ซอมเครื่องพิมพ/ ซอม
รถยนต / ซอมครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนก /ประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ /ปากกา/ ดินสอ/ลวดเย็บ
กระดาษ/ หมึก / เครื่องคิดเลข/ เครื่องเจาะกระดาษ / ตะแกรง
วางเอกสาร ฯลฯและอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนก /ประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต /น้ํา
มันเบรค/เครื่องยนต(อะไหล)/ แบตเตอรี่/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนก /ประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง /น้ํามันดีเชล/ น้ํามันเครื่อง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนก /ประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล/เทป
บันทึกขอมูล/ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเล
เชอร/ กระดาษตอเนื่อง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนก /ประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบลงทุน รวม 130,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดชื้อตูไมเก็บเอกสาร จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อตูไมเก็บเอกสาร 2ชั้น จํานวน 1 หลัง  
คุณลักษณะและราคาทองตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกบัญชี
มาตรฐาน
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 4 หนา 127
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 92,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 4
 เครื่องๆละ 23,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 13000 บีทียู แบบแยก
สวน          
 2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
 3) เครื่องปรับอากาศที่มีคาวมสามารถในการทําความเย็น  ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5          
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สง               ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงาน
เดียวกัน          
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ  ประกาศ เดือนธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 6 หนา 127
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ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2
ชั้น จํานวน 2 หลังๆละ5,500.-บาท
มีคุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐาน
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 3 หนา 127

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดชื้อชุดลําโพงพรอมไมลโครโฟนเคลื่อนที่ จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อชุดลําโพงพรอมไมลโครโฟนเคลื่อน
ที จํานวน 1 เครื่อง
-มีคุณลักษณะและราคาทองตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกบัญชี
มาตรฐาน
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณและ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 2 หนา 127
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ครุภัณฑอื่น

จัดชื้อถาดหลุมสแตนเลส จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อถาดหลุมสแตนเลส ขนาด ศก 30
 ชม. จํานวน 100 ใบๆละ130.-บาท 
-มีคุณลักษณะและราคาทองตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกบัญชี
มาตรฐาน
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณและ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 5 หนา 127

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,853,390 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,053,390 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,713,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอบต.นิคมสรางตนเอง เชน คาหนังสือเรียน  คาเครื่องแบบนัก
เรียน คาอุปกรณการเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และรายจาย
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  /
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดฯ พ.ศ. 2562 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 3 หนา 40  ลําดับ
ที่ 5,6,7 หนา 41
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,078,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมสรางตนเอง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น /
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดฯ พ.ศ. 2562 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 1 หนา 40

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 375,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต
.นิคมสรางตนเอง
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น /
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดฯ พ.ศ. 2562 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 30 หนา 49

วันที่พิมพ : 17/6/2563  13:31:39 หนา : 44/83



ค่าวัสดุ รวม 2,340,390 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,270,390 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดชื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นิคมสรางตนเอง จํานวน 450,000.-บาท และสําหรับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.)ในเขตตําบลนิคมสรางตนเอง จํานวน 1,820,390.-บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น /
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดฯ พ.ศ. 2562 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 2 หนา 40

วัสดุการศึกษา จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการ
สอน เชน แบบเรียน สมุด ดินสอ ยางลบ และสื่อการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวเนื่อง
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น /
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดฯ พ.ศ. 2562 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 29 หนา 49
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,800,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3,800,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนสังกด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตตําบล
นิคมสรางตนเอง จํานวน 7 โรงเรียน
-เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น /
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดฯ พ.ศ. 2562 /
  กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 /
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น /
 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 4 หนา 41
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 753,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 313,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 263,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไขเลือดออก เชน จางเหมาฉีดพนหมอกควัน และรายจายอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 16 หนา 63

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  อาหาร
วาง  ป้ายโครงการ   และรายจายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได  จํานวน 5,000.-บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 15 หนา 63
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา เชน จัดชื้อ/ฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 /
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสุนัขและ
แมว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 13 หนา 62

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามจํานวนประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจาของตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาใหแก
สุนัขและแมว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
 /หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 14หนา 63
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน  น้ํายา
เคมีป้องกันยุง เคมีภัณฑ ฯลฯ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11 หนา 62

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/คณกรรมการชุมชนตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 440,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน/คณกรรมการ
ชุมชนตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูที่ 1 -22
  หมูบานละ 20,000.-บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น /
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 17 หนา 63
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,605,930 บาท

งบบุคลากร รวม 1,645,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,645,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,346,520 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  นายชางโยธา
อาวุโส  นายชางโยธา เจาพนักงานธุรการ  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวนภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  / จํานวนอัตราตามที่ปารกฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบ
ประมาณ 2561-2563) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํา
นวนตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่  ลงวันที่ และพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ พ.ศ
.2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวนตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 220,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน ฉบับที่ ลงวัน
ที่ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ พ.ศ.2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวนตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

--เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ ลงวันที่  และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ ลงวันที่  และหนังสือ สํานัก
งาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั้วคราว (ฉบับที่ 2) จํานวนตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ พ.ศ
.2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวนตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 960,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,610 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 180,610 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ใหแก ขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน 130,610.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดชื้อจัดจาง จํานวน 50,000.-บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลว. 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ คา
จางออกแบบงานกอสราง คาจางเหมาทําวัสดุอื่น ฯลฯ   เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ
สวนทองถิ่น/พนักงานจาง เชน คาพาหนะ/คาเชาที่พัก/คาลง
ทะเบียน/ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร / ซอมเครื่องพิมพ/ ซอม
รถยนต /ซอมครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ /ปากกา/ ดินสอ/ลวด
เย็บกระดาษ/ หมึก / เครื่องคิดเลข/ เครื่องเจาะ
กระดาษ / ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯและอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน  หลอดไฟฟ้า ฟวส สาย
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน  ไมตางๆ สี ปูนชี
เมนต ทราย ทอน้ํา เหล็กเสน  ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ   เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต /น้ํา
มันเบรค/เครื่องยนต(อะไหล)/ แบตเตอรี่/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง /น้ํามันดีเชล/ น้ํามันเครื่อง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล/เทป
บันทึกขอมูล/ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเล
เชอร/ กระดาษตอเนื่อง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งานไฟฟ้าถนน รวม 155,000 บาท
งบลงทุน รวม 155,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 155,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง หมูที่ 7 จํานวน 155,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง หมูที่ 7
รายละเอียดโครงการ
-ติดตั้งไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย (Solar Street light)  
จํานวน  4 ชุดๆละ 38,750.-บาท
-คุณลักษณะเฉพาะ 
1) แผงโซลาเซลล  40 wMono/PolyCrystalline  
2) หลอดไฟ LED Ultra Bring สี Cool/Warm White/ อัตรากิน
ไฟเพียง 10 W จํานวน 480 หลอด  อายุการใชงาน 100,000
 ชั่วโมง  อบต.กําหนด
3) แบบโคมรูปทรงโคมยาวแบบโคม
มาตรฐาน  36w Fluorescent  
4) ความเขมแสงที่ระยะ  6  เมตร 20  LUX/ครอบคลุม
พื้นที่  100 ตร.ม.  
5) ระยะเวลาสองสวาง  12  ชม.(ตลอดคืน)/สํารองไฟ  2  วัน  
6) โปรแกรมการทํางาน  โหมดการทํางาน
แบบ  12 v/24v,Auto/Manual ทํางานแบบ PWM 
7)แบตเตอรี่  แบบแบตเตอรี่แหง  ขนาดความจุ  12 V/20 H.
(Seal Lead)
8)ความสูง(เสา) ขนาด 6  เมตร ไมรวมกานไฟ(เสาเหล็กอา
สังกะสี ขนาด ศก. 3” คาดน้ําเงิน)
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ จํานวน   1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด
-แบบแปลน อบต.กําหนด
เป็นไปตาม มาตรา 68 (2) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561- 2565)  ลําดับที่  74
  หนา 112 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปฎิบัติธรรมนําสุข สูสังคมที่เขมแข็ง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปฎิบัติธรรมนําสุข สู
สังคมที่เขมแข็ง  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  อาหาร
วาง  ป้ายโครงการ และรายจายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 40,000.-บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 13 หนา 57

โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดสและการตั้งครรภกอนวัยอันควร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันการติดเชื้อ
เอดสและการตั้งครรภกอนวัยอันควร เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ  และรายจายอื่น
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 5 หนา 55
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โครงการป้องกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว   เชน คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ  และราย
จายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 9 หนา 56

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  อาหาร
วาง  ป้ายโครงการ และรายจายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 11 หนา 56

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูง
อายุ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  อาหารวาง  ป้าย
โครงการ และรายจายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 10 หนา 56
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โครงการเลิกเหลา (เขาพรรษา) เพื่อครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเลิกเหลา(เขา
พรรษา)เพื่อครอบครัว  เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ  และรายจายอื่นทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 8 หนา 55

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
และพัฒนาศักยภาพคนพิการ  เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ และรายจายอื่นทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 14 หนา 57

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
และพัฒนาศักยภาพสตรี)  เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ  และรายจายอื่นทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 16 หนา 58
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โครงการสงเสริมผลิตภัณฑตําบล OTOP จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมผลิตภัณฑ
ตําบล OTOP เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  อาหาร
วาง  ป้ายโครงการ คาและรายจายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 12 หนา 56

โครงการสงเสริมและสนันสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนัน
สนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ  คาจางเหมารถ  และรายจาย
อื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557/
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลง
วันที่ 21 สิงหาคม 2560เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดใหมีสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 6 หนา 55

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันท

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันท เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ  และรายจายอื่น
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 20,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 15 หนา 57

วันที่พิมพ : 17/6/2563  13:31:40 หนา : 59/83



โครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด  เชนรณรงคป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด การอบรมใหความรูในการป้องกันปญหายาเสพ
ติด การบําบัดพื้นฟู สงเสริมหนวยเฉพาะกิจป้องกัน และรายจาย
อื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 20,000.-บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 /
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 3334 ลงวันที่ 18ตุลาคม 2561 การป้องกันและแกไขปญหายา
เสพติดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 17 หนา 58

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพทอผาไหม หมู 6 บานใหมฉมวก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนกลุมอาชีพทอผา
ไหม หมู 6 บานใหมฉมวก จํานวน 20,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 20
 หนา 59
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 212,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 212,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 212,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลนิคมสรางตนเอง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบล
นิคมสรางตนเอง รายละเอียดปรากฎใน
โครงการ  จํานวน 150,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 /
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 1 หนา 114

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพิมาย

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาประชาชนระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพิมาย จํานวน 50,000.-บาท
-เป็นไปตามะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จาย ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 2 หนา 114

โครงการวิ่งคบเพลิงไฟฉลองชัยชนะทาวสุรนารี จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการวิ่งคบเพลิงไฟฉลองชัยชนะทาว
สุรนารี จํานวน 12,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 3 หนา 114
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาพานพุมดอกไม  พานประดับพุมดอกไม พาน
พุมเงินพุมทอง  กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม  กระเชา
ดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุเสารีย หรือใชในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติในวโรกาศตางๆ  เชน วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  /วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระราชินีสุทิดา./วันแมแหงชาติ /วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯราชินีนาถ/วันปยมหาราช//วันคลายวันพระบรมราช
สมภพ ร.9 และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 4
 หนา 115

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมายตามโครงการจัดงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจําป

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอพิมายตามโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา
ประจําป 2562 จํานวน 150,000.-บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 /
หนังสืออําเภอพิมาย ที่ นม 1318/ว3203 ลว 18
 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การอุดหนุนงบประมาณจัดงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจําป 2562
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 9  หนา 116
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยว  อบรม ใหความรู  พัฒนากลุมอาชีพเพื่อสงเสริมแหลงทอง
เที่ยวและประชาสัมพันธ เชน ป้าย แผนพับ สื่อตางๆ และรายจาย
อื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 7 หนา 115
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,343,700 บาท

งบลงทุน รวม 6,343,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,343,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 13 (คุมแสนสุข) จํานวน 487,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. หมูที่ 13 (คุมแสนสุข) ราย
ละเอียดโครงการดังนี้
-ขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  6.00
  เมตร ระยะทาง  125.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  750.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.    
เป็นไปตาม มาตรา 67 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 102
 หนา 84
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โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 15 (สายเลียบอางฉกาจ) จํานวน 492,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. หมูที่ 15 (สายเลียบอาง
ฉกาจ) รายละเอียดโครงการ ดังนี้
-ขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  4.00
  เมตร ระยะทาง  190.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  760.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
เป็นไปตาม มาตรา 67 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 119  หนา 87

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 20 (ซอย 1 สายเมนต 1 - หมู 21) จํานวน 487,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล. หมูที่ 20  ซอย 1 สายเมนต 1
 - หมู 21รายละเอียดโครงการ ดังนี้
-ขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  6.00
  เมตร ระยะทาง  125.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  750.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
เป็นไปตาม มาตรา 67 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 141
 หนา 92
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โครงการกอสรางถนนคสล. ซอย 2 สายเมนต 1 เชื่อม สายเมนต 2 
หมู 2

จํานวน 487,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคสล. ซอย 2 สายเมนต 1 เชื่อม สาย
เมนต 2 หมู 2  รายละเอียดโครงการดังนี้
-ขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  6.00
  เมตร ระยะทาง  125.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  750.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
เป็นไปตาม มาตรา 67 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 7
 หนา 65

โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 14 ซอย 2 เชื่อมบานนิคมสามัคคี ต
.รังกาใหญ

จํานวน 484,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคสล. หมู 14 ซอย 2 เชื่อมบานนิคม
สามัคคี ต.รังกาใหญ   รายละเอียดโครงการดังนี้
-ขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  6.00
  เมตร ระยะทาง  125.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  750.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.30 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
 เป็นไปตาม มาตรา 67 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 112
 หนา 86
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โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 4  สายเมนต 1 ซอย 2 ไปบานขี้
เหล็กตอของเดิม

จํานวน 374,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคสล. หมู 4 สายเมนต 1 ซอย 2 ไป
บานขี้เหล็กตอของเดิม  รายละเอียดโครงการดังนี้
-ขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  5.00
  เมตร ระยะทาง  114.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  570.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท. 
เป็นไปตาม มาตรา 67 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 17
 หนา 67

โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 4 ซอยบานนายสมพงษ ยังพิมาย 
เขาหนองกราด ฟารมAEC ตอของเดิม

จํานวน 139,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคสล. หมู 4 ซอยบานนายสมพงษ ยัง
พิมาย เขาหนองกราด ฟารมAEC ตอของเดิม   รายละเอียด
โครงการดังนี้
-ขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  4.00
  เมตร ระยะทาง  53.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  212.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.30 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท. 
เป็นไปตาม มาตรา 67 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 16
  หนา 67
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โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 9  สามแยกถนนสายเมนต 3 - หมู 
16

จํานวน 485,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคสล. หมู 9 สามแยกถนนสาย
เมนต 3 - หมู 16 รายละเอียดโครงการ ดังนี้
-ขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  5.00
  เมตร ระยะทาง  150.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  750.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.  
เป็นไปตาม มาตรา 67 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่  56
 หนา 75

โครงการกอสรางถนนคสล. หมูที่ 11 สายหนองหญาขาว - หนอง
สะแก

จํานวน 487,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคสล. หมูที่ 11 สายหนองหญา
ขาว - หนองสะแก
รายละเอียดโครงการ ดังนี้  
-ขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  5.00
  เมตร ระยะทาง  150.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  750.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.   
เป็นไปตาม มาตรา 67 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ลําดับที่ 72
 หนา78
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 19 จํานวน 483,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 19 รายละเอียด
โครงการ ดังนี้
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดปากกวาง 0.80 เมตร ลึก 0.70
 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 194.00 เมตร
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.  
เป็นไปตาม มาตรา 67 (2) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 134
 หนา 90

โครงการขุดลอกสระน้ําหนองแดง หมูที่ 10 จํานวน 451,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขุดลอกสระน้ําหนองแดง หมูที่ 10  รายละเอียด
โครงการดังนี้
-ขุดลอกสระน้ําขนาดพื้นที่ 4ไร 75  ตารางวา หรือความยาวปาก
สระน้ําโดยรอบ 342 เมตร
-ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
เป็นไปตาม มาตรา 68 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 7
 หนา 37
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โครงการซอมสรางถนนคสล. หมูที่ 8 จากคลองหนองปรือถึง บาน
หนองหญาขาว

จํานวน 492,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมสรางถนนคสล. หมูที่ 8 จากคลองหนองปรือ
ถึง บานหนองหญาขาว รายละเอียดโครงการ ดังนี้
-ขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับ
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง  5.00
  เมตร ระยะทาง  150.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  750.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตรพรอมบดทับแนน
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
เป็นไปตาม มาตรา 67 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 45
 หนา 73

โครงการปรับปรุงระบบทอน้ําประปา หมูที่ 8 จํานวน 499,500 บาท

--เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบทอน้ําประปา หมูที่ 8  ราย
ละเอียดโครงการ ดังนี้   
-ปรับปรุงระบบประปา ความยาวรวม 4,600 เมตร
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.   
เป็นไปตาม มาตรา 68 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 25
 หนา 103
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โครงการปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม หมู 21 ซอย 1 สาย
เมนต 1 เชื่อม สายเมนต 2

จํานวน 491,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปูแอสฟสติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม หมู 21
 ซอย 1 สายเมนต 1 เชื่อม สายเมนต 2  รายละเอียดโครงการดัง
นี้
-งานไพรทโค๊ท
-งานปูผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กวาง 6.00
 เมตร ยาว 310 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 1,860 ตร.ม.
-งานตีเสนจราจร
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
เป็นไปตาม มาตรา 67 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ
. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 145
หนา 92

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,161,200 บาท

งบบุคลากร รวม 886,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 886,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 724,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปขาราชการ
สวนทองถิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร นัก
วิชาการเกษตร  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวนภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  / จํานวนอัตราตามที่ปารกฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบ
ประมาณ 2561-2563) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํา
นวนตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่  ลงวันที่ และพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ พ.ศ
.2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวนตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน ฉบับที่ ลงวัน
ที่ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ พ.ศ.2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวนตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ ลงวันที่  และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ ลงวันที่  และหนังสือ สํานัก
งาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั้วคราว (ฉบับที่ 2) จํานวนตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ พ.ศ
.2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวนตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 224,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 99,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)ใหแก ขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จาง จํานวน 69,400.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดชื้อจัดจาง จํานวน 30,000.-บาท
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลว. 6
 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขา
ราชการสวนทองถิ่นและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการสวนทองถิ่นที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ คาจาง
เหมาทําวัสดุอื่น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ
สวนทองถิ่น/พนักงานจาง เชน คาพาหนะ/คาเชาที่พัก/คาลง
ทะเบียน/ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง    เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค   / และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

โครงการพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนากลุม
เกษตรกร   เชน คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร  อาหาร
วาง  ป้ายโครงการ   คาจางเหมาพาหนะ  และรายจายอื่น
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 9
 หนา 52

โครงการพัฒนาสมุนไพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
สมุนไพร  เชน คาตอบแทนวิทยากร  คาจางเหมาพาหนะ  คา
อาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ    และรายจายอื่นทุกรายการ
ถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 1
 หนา 50
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โครงการลดการเผาในพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการลดการเผาในพื้นที่
ทําการเกษตร  เชน คาตอบแทนวิทยากร    คาจางเหมา
พาหนะ  คาอาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ   และรายจายอื่น
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได  จํานวน 10,000.-บาท     -เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 2 หนา 50

โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  อาหาร
วาง  ป้ายโครงการ   คาจางเหมาพาหนะ   และรายจายอื่น
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน10,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 8
 หนา 52

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ซอมคอมพิวเตอร / ซอมเครื่องพิมพ/ ซอม
ครุภัณฑอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 17/6/2563  13:31:40 หนา : 75/83



ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ /ปากกา/ ดินสอ/ลวดเย็บ
กระดาษ/ หมึก / เครื่องคิดเลข/ เครื่องเจาะกระดาษ / ตะแกรง
วางเอกสาร ฯลฯและอื่นที่เกี่ยวเนื่อง   เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ   / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24  มกราคม  2561  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการ
เขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม  วัสดุ
ปลูก  ปุ๋ย ฯลฯ   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ/
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล/เทป
บันทึกขอมูล/ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเล
เชอร/ กระดาษตอเนื่อง/และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ/  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาตามโครงการสวนพฤกษศาสตรใน
โรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ตามโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาฐิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 / หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 11 หนา 52
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เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมเพาะเห็ดฟาง บานเทพหัสดินทร หมูที่ 5 จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมเพาะเห็ดฟาง บานเทพหัสดินทร หมู
ที่ 5
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559   / หนังสือหมูบานเทพหัสดินทร  ลงวันที่  25
  กรกฎาคม 2562  เรื่อง ขอความอนุเคราะหสนับสนุนกลุมเพาะ
เห็ดฟาง   / และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับ
ที่ 13 หนา 53

อุดหนุนกลุมเลี้ยงโคนม  บานสายชลพัฒนา หมูที่ 18 จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมเลี้ยงโคนม บานสายชลพัฒนา หมู
ที่ 18
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559   / หนังสือหมูบานสายชลพัฒนา  ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2562  เรื่อง  ของบประมาณอุดหนุนกลุมเลี้ยงโค
นม   /และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 12
 หนา 53
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ เชน  จัดชื้อกลาไม  ตนไมชนิดตางๆ คาแรงขนยาย
ตนไม กลาไม  เตรียมสถานที่    ป้ายโครงการ  และรายจายอื่น
ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000.-บาท   -เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557และแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 5 หนา 51

โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติ เชน  คาจัดชื้อหญาแฝก  คาแรงงานเตรียม สถาน
ที่   ป้ายโครงการ    และรายจายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.-บาท    เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 6 หนา 51

โครงการสงเสริมการใชชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช/กลิ่น ขยะ น้ํา
เสีย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการใชชี
วภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช/กลิ่น ขยะ น้ําเสีย    เชน คาตอบ
แทนวิทยากร  คาอาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ  คาจางเหมา
พาหนะ  และรายจายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.-บาท    เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 7 หนา 51
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาฐิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาฐิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร  อาหารวาง  ป้ายโครงการ  คาจางเหมา
พาหนะ และรายจายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได จํานวน 10,000
.-บาท     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557  /หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การดําเนิน
งานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ
.)  และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 4 หนา 51

โครงการอนุรักษพันธุปลาในแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุปลาใน
แหลงน้ําธรรมชาติ  เชน คาจัดชื้อพันธุปลา คาจางแรงงานเตรียม
สถานที่  ป้ายโครงการ  และรายจายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได จํานวน 10,000.-บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 10
 หนา 52
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,194,520 บาท

งบกลาง รวม 20,194,520 บาท
งบกลาง รวม 20,194,520 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง /หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,520 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจาง  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,998,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามภารกิจถาย
โอน  มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผลและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และแผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับ 1 หนา 54
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,707,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ    ตามภารกิจถายโอน
มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผลและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.   2553 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ 4) พ.ศ.2562  และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 2 หนา 54

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 168,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16
 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผลและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  / 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว
 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักชอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ลําดับที่ 3 หนา 54

สํารองจาย จํานวน 656,000 บาท

-เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก ภัยแลง ถัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน โรคติดตอ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชัก
ชอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ
. 2563  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชน เชน สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยม
หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร  กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลม
ลุก เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3492
 ลว 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและเบิก
จายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช
.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลว 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักชอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563  ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น(กบท)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 29
 ตุลาคม 2561
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