
 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
อ าเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 60,580,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป         รวม 10,488,840 บาท  
       งบบุคลากร          รวม 8,655,840 บาท  
        เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        รวม 3,780,720 บาท  
      เงินเดือนนายก/รองนายก        จ านวน 514,080 บาท  
           -  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 12 เดือนๆ ละ 20,400 บาท 
 เป็นเงิน 244,800 บาท    
 -  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คนๆ ละ 11,220 บาท/ 
 เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 (ส านกัปลดั) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าตอบแทนนายกองคก์าร 
บริหารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลประธานสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน 

 ต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค ์
 การบริหารสวนต าบล (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วนัที่ 26 มิถุนายน 
 พ.ศ.2557)  

              เงินค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายก/รองนายก     จ านวน 42,120 บาท  
  -  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 12 เดือนๆ ละ 1,750 บาท   
 เป็นเงิน 21,000 บาท 
  -  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คนๆ ละ 880 บาท/เดือน   
 จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) 
  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหาร 
 ส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองคก์ารบริหาร 
 ส่วนต าบล รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองคก์าร 



 

 

(2) 
 
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

 และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557  
 ประกาศ ณ วนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557)   

        เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก      จ านวน 42,120 บาท  
           -  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 12 เดือนๆ ละ 1,750 บาท  
 เป็นเงิน 21,000 บาท 
 -  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คนๆ ละ 880 บาท/เดือน  
  จ  านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) 
 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารสวนต าบล  

 (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557)   
        

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ านวน 86,400 บาท  
 - เลขานุการนายกฯ จ านวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) 
  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองประธาน 
 สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภา องคก์ารบริหารส่วนต าบล เลขานุ 
 การนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557)  
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    จ านวน 3,096,000 บาท  
 - ประธานสภาฯ จ านวน 12 เดือนๆ ละ 11,220 บาท  เป็นเงิน 134,640 บาท  
 - รองประธานสภาฯ จ านวน 12 เดือนๆ ละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท 
 - สมาชิกสภาฯ จ านวน 32 อตัราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  
  เป็นเงิน 2,764,800 บาท 



 

 

(3) 
 - เลขานุการสภาฯ จ านวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) 
       (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหาร 
 ส่วนต าบลรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบล,รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองคก์าร 
บริหารส่วนต าบล,เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วนัที่ 
 26 มิถุนายน พ.ศ.2557)  

        
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 4,875,120 บาท  

       เงินเดือนพนกังาน        จ านวน 2,539,080 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล  
              และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีจ  านวน 8 อตัรา  

จ านวน 12 เดือน ปรากฏในปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั)  
 (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
 บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  

       
              เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน       จ  านวน 84,000 บาท  
           -ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 12 เดือน 

  เดือนละ 7,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั)  
 (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
 บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

        
               เงินประจ าต  าแหน่ง        จ านวน 126,000 บาท  
           -เงินประจ าต  าแหน่งของปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เดือนละ 7,000 บาท 

 และหวัหนา้ส านกัปลดั เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต.  
ที่ มท.0809.2/ว 138ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ 
ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 



 

 

(4) 
 
             ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง        จ านวน 1,934,040 บาท  
           ประเภทค่าจา้งชัว่คราว เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจา้ง) ใหแ้ก่พนกังานจา้ง  

 จ านวน 16 อตัรา จ  านวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั)  
(หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต.  
ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ 
ค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

 
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง       จ  านวน 192,000 บาท  
-ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิม่การครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง                                                 
ที่มีสิทธิไดรั้บจ านวน 15 อตัรา  จ  านวน 12 เดือน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั)  
(หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
 บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  

    
 งบด าเนินงาน          รวม 1,790,000 บาท  
      ค่าตอบแทน          รวม 140,000 บาท  
      ค่าเช่าบา้น          จ านวน 80,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานส่วนต าบลหรือผูท้ีมีสิทธิเบิกได ้ 
 ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวขอ้งจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั)  

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559)        
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 60,000 บาท  
          -เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนต าบล  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั)  

(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร 
             พ.ศ.2560 และตามหนงัสือกรมบญัชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 2559)  
   



 

 

(5) 
 ค่าใช้สอย          รวม 870,000 บาท  
      รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        จ านวน 120,000 บาท  
           - ค่าจา้งเหมาท าส่ิงของ   ตั้งไว ้40,000 บาท 
              เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าส่ิงของเช่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  

ป้ายประชาสมัพนัธ์,โปสเตอร์,แผน่พบั,สต๊ิกเกอร์,ส่ิงพมิพห์รือวารสาร 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล,บอร์ดต่างๆ ตู,้โต๊ะ,ตรายาง,ชั้นวางของ  
และวสัดุอุปกรณ์ที่จ  าเป็นต่างๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป   (ส านกัปลดั)                                                                                 

 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560)  

 - ค่าจา้งเหมาบริการ   ตั้งไว ้80,000 บาท 
              เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกในการ 
             ด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่น      
              จา้งเหมาแม่บา้น จา้งเหมายานพาหนะ จา้งเหมาบุคคล  
              และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆที่จ  าเป็นต่อกิจการขององคก์ารบริหาร 
              ส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั)  
             (หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 
             ลว.9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าจา้งเหมาบริการ 
             ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
        
      รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพธีิการ       จ านวน 40,000 บาท  
           - ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว ้20,000 บาท     

 เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าของขวญั ของที่ระลึก  คา่เคร่ืองด่ืม      
 ของสมนาคุณค่าจา้งเหมาบริการ และค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ในการ 

              ตอ้นรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีม่านิเทศงาน ประชุม ตรวจงาน เยีย่มชม 
             การออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ของอ าเภอ/จงัหวดั/หน่วยงานต่างๆและ 
             การมาปฏิบติังานในพื้นที่หรือทศันศึกษาดูงาน ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
             ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  (ส านกัปลดั) 
 - ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาฯ การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตั้งไว ้20,000  บาท  
 ที่ไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนงัสือสัง่การของทางราชการ    
 การประชุมระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ   
 ส่วนราชการ หรือรัฐวสิาหกิจ หรือการประชุมปรึกษาหารือในกิจการของ  



 

 

(6) 
             องคก์ารบริหารส่วนต าบล ตั้งไว ้20,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง  
 และเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั คา่จา้งเหมาบริการและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการจดัประชุม   
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) 
             (หนงัสือที่ มท 080.4/ว 2381 ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม 2548 เร่ืองการตั้งงบประมาณ 
              และการเบิกจ่ายเงินค่า  รับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
             และ หนงัสือ มท 0808.2/ว 252 ลว. 22 มกราคม 2553 เร่ือง มาตรการประหยดั 
             ในการเบิกค่าใชจ่้าย 
        
      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ               รวม  610,000 บาท 
         -ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัส าคญัของทางราชการ ประจ าปี 2562   จ านวน 30,000 บาท  
              เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัส าคญัของทางราชการ การจดักิจกรรม    
 แข่งขนั การรณรงคก์ารจดันิทรรศการ ประกวด ประชาสมัพนัธกิ์จการ/กิจกรรม  
 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล การออกใหบ้ริการประชาชนนอกพื้นที่    
 การจดังานอ าเภอเคล่ือนที/่จงัหวดัเคล่ือนที่ และพธีิเปิดอาคารต่างๆ ของ   
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าบล เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั คา่สมนาคุณวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์  
 ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใชจ่้าย    
ที่จ  าเป็นอ่ืนๆ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  (ส านกัปลดั) 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา 
 และการส่งนกักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559)   

 
   -ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในโครงการฝึกอบรม จ านวน 80,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  
           ค่าเบี้ยเล้ียงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการการ   
           ฝึกอบรม ประชุม สมัมนา การเขา้ร่วมกิจกรรมฯ ของคณะผูบ้ริหารฯสมาชิกสภา   

องคก์ารบริหารส่วนต าบล พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง และผูท้ี่องคก์ารบริหาร   
  ส่วนต าบลมอบหมายหรือมีค  าสัง่ใหเ้ขา้ประชุม อบรม สมัมนา   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ 
ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559) 



 

 

(7) 
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิรา   จ านวน 50,000 บาท  
ลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร/สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ  
ประจ าปี 2562        

          -โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร/ 
 สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการ 
 เช่น จา้งเหมาประกอบอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบริการค่าสมนาคุณวทิยากร/ 
 เจา้หนา้ที่,ค่าวฒิุบตัร,ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และคา่ใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ในการด าเนินงาน 
 โครงการฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั)        
       (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา  

และการส่งนกักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่ 148 ล าดบัที่ 29      
      

            โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2562 จ  านวน 250,000 บาท  
           -โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าจา้งเหมาบริการ  
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก  

 และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของคณะผูบ้ริหารสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 พนกังานส่วนต าบล และเจา้หนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ในการด าเนินการฝึกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
(ส านกัปลดั) เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่ 152 ล าดบัที่ 20      

        -โครงการ(ค่าใชจ่้าย)ในการจดัการการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหาร   จ านวน 200,000 บาท 
 ส่วนต าบลและ/หรือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) 
 (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2554 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท.0808.2/ว 3675 ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2561 เร่ือง การซกัซอ้มแนวทางปฏิบตัิ 



 

 

(8) 
 

การตั้งงบประมาณเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่ 152 ล าดบัที่ 23      

      ค่าบ  ารุงรักษาและซ่อมแซม         รวม 100,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหาร  จ านวน 100,000 บาท 

ส่วนต าบล เช่น อาคารที่ท  าการ หอ้งสุขา รถยนต ์เคร่ืองพมิพฯ์ อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  
 รถจกัรยานยนต ์ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(ส านกัปลดั)          
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560 และหนงัสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิถุนายน 2559  
               เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จดัเป็นวสัดุครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก 

 ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)         

      ค่าวัสดุ          รวม 430,000 บาท  
       วสัดุส านกังาน         จ านวน 80,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุส านกังานส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น พระบรมฉายาลกัษณ์  
 ธงชาติ ธงตราสญัลกัษณ์ ฉากกั้นหอ้ง หนงัสือพมิพ ์เอกสารการประชาสมัพนัธ ์  
 หนงัสือ คู่มือ และวารสารต่างๆ กระดาษ แฟ้ม ปาก ดินสอ หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร    

 ชั้นวางเอกสาร ผา้ตกแต่งเตน็ท/์เวที และวสัดุส านกังานต่างๆฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
(ส านกัปลดั) (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

       
วสัดุงานบา้นงานครัว        จ านวน 30,000 บาท  

           -เพือ่จ่ายเป็นค่า จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ไมก้วาด ถว้ยชาม จาน ชอ้น 
 แกว้น ้ า น ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาท าความสะอาดหอ้งน ้า น ้ ายาเช็ดกระจก และ 
 วสัดุงานบา้นงานครัวที่จ  าเป็นต่างๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(ส านกัปลดั)  

 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
 พ.ศ.2560)  

        
วสัดุก่อสร้าง         จ านวน 30,000 บาท  

          - เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ ก่อสร้าง ไดแ้ก่ อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู กระเบื้อง  
 สายยาง และวสัดุงานก่อสร้างที่ จ  าเป็นต่างๆ  ส าหรับงานก่อสร้างและงาน 



 

 

(9) 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(ส านกัปลดั) 
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.2560)   

 
       วสัดุยานพาหนะและขนส่ง        จ านวน 40,000 บาท  
              - เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งใหแ้ก่ รถยนตน์ัง่ส่วนกลาง  
 รถจกัรยานยนต ์ไดแ้ก่ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ตลบัลูกปืน ฟิลม์กรองแสง  
 หมอ้น ้ ารถยนต ์ กนัชนรถยนต ์และวสัดุยานพาหนะ และขนส่งอ่ืนๆ ของรถยนต ์

 นัง่ส่วนกลาง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(ส านกัปลดั) 
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.2560)  

       
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                  จ  านวน 200,000 บาท  

           -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเคร่ือง 
  และน ้ ามนัหล่อล่ืนต่างๆ ของรถยนตน์ัง่ส่วนกลาง รถจกัรยานยนต ์ ปรากฏใน 

 แผนงานบริหารงานทัว่ไป(ส านกัปลดั) (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ 
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

 
       วสัดุการเกษตร          จ านวน 20,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือพนัธไ์ม ้ตน้ไม ้ ไมด้อกไมป้ระดบั ปุ๋ ย และวสัดุการเกษตรอ่ืนๆ 
 ที่จ  าเป็นส าหรับใชใ้นการด าเนินงานโครงการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัส าหรับ 
 ตกแต่งภายในบริเวณที่ท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล และการด าเนินการปลูกตน้ไม ้
 ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพือ่ฟ้ืนฟูและรักษาระบบนิเวศน์  ปรากฏในแผนงาน 

 บริหารงานทัว่ไป(ส านกัปลดั) (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

 
-วสัดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน 20,000 บาท  

           เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์เช่น ไมอ้ดั ป้ายผา้ สี กระดาษ 
  โปสเตอร์ รูปภาพ  แผน่ป้าย ไวนิล  และวสัดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

 ที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) 
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
 พ.ศ.2560)  



 

 

(10) 
 

  -วสัดุคอมพวิเตอร์         จ านวน 10,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แป้นพมิพ ์เมา้ส์ แผน่ดิสก ์หมึก 
 กระดาษ วสัดุอุปกรณ์ โปรแกรมและวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์อ่ืนๆ 

 ที่เก่ียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(ส านกัปลดั) 
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560 และหนงัสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิถุนายน 2559  
               เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จดัเป็นวสัดุครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก 
               ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)  
       
ค่าสาธารณูปโภค          รวม 350,000 บาท  
       -ค่าไฟฟ้า                   จ  านวน 220,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในที่ท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) 

(หนงัสือที่ มท 0808.8/ว 1814 ลว.15 กนัยายน 2559 เร่ือง ซกัซอ้ม 
ความเขา้ใจในการเบิกค่าใชจ่้ายที่ใหถื้อเป็นรายจ่ายเม่ือไดรั้บแจง้ให้ช าระหน้ี) 

-ค่าบริการโทรศพัท ์        จ านวน 10,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าใชบ้ริการโทรศพัทส์ านกังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(ส านกัปลดั) 

(หนงัสือที่ มท 0808.8/ว 1814 ลว.15 กนัยายน 2559 เร่ือง ซกัซอ้ม 
ความเขา้ใจในการเบิกค่าใชจ่้ายที่ใหถื้อเป็นรายจ่ายเม่ือไดรั้บแจง้ให้ช าระหน้ี) 

-ค่าบริการไปรษณีย ์        จ านวน 10,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากรและ 
 ค่าบริการทางไปรษณียต่์างๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) 

(หนงัสือที่ มท 0808.8/ว 1814 ลว.15 กนัยายน 2559 เร่ือง ซกัซอ้ม 
ความเขา้ใจในการเบิกค่าใชจ่้ายที่ใหถื้อเป็นรายจ่ายเม่ือไดรั้บแจง้ให้ช าระหน้ี) 

 
       -ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                จ  านวน 110,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าใชบ้ริการระบบอินเตอร์เน็ตขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 ตามโครงการอินเตอร์เน็ตต าบล ค่าโทรสาร และค่าบริการใชเ้วบ็ไซดข์อง 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(ส านกัปลดั) 
 (หนงัสือที่ มท 0808.8/ว 1814 ลว.15 กนัยายน 2559 เร่ือง ซกัซอ้ม 
ความเขา้ใจในการเบิกค่าใชจ่้ายที่ใหถื้อเป็นรายจ่ายเม่ือไดรั้บแจง้ให้ช าระหน้ี) 
   

งบลงทุน          รวม 28,000 บาท  
      ค่าครุภัณฑ์          รวม 28,000 บาท  
      ครุภัณฑ์ส านักงาน 
       -ตูเ้อกสารแบบสองบานประตู (ชนิดจดัหาทัว่ไป)     จ านวน 12,000 บาท  
          ตูเ้อกสารแบบสองบานประตู(มอก.) ขนาด 90x45x180 ซม. 
              จ  านวน 2  หลงั ๆ ละ 6,000  บาท 
  เป็นเงิน 12,000 บาท  (ราคาตามทอ้งตลาด) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(ส านกัปลดั) 

(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
 พ.ศ.2560) เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่ 196 ล าดบัที่ 21      

 
     ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

-คอมพวิเตอร์โนต้บุค๊ ส าหรับส านกังาน     จ านวน 16,000 บาท 
 คุณลกัษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง  

(CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) จ านวน 1 หน่วย  
โดยมีคุณลกัษณะ อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
      1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
 2 MB ตอ้งมีความเร็ว สญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.5 GHz  
และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit)  
ไม่นอ้ยกวา่ 6 แกน หรือ 
      2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
 3 MB ตอ้งมีความเร็ว สญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.4 GHz 
  - มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่  

4 GB - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่  
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB  
จ านวน 1 หน่วย  
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– มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel 
 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว – มี DVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดตั้งภายใน 

  (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
– มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
 หรือดีกวา่ จ  านวน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง – สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่  
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป (ส านกัปลดั) 
(เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)  

  เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่ 193 ล าดบัที่ 1      

 
    งบเงินอุดหนุน         รวม 15,000 บาท  
      เงินอุดหนุน          รวม 15,000 บาท  
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ        จ านวน 15,000 บาท 

-อุดหนุนที่ท  าการปกครองอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมยส์นบัสนุนการด าเนินงาน 
 โครงการจดังานพระราชพธีิและงานรัฐพธีิ ประจ าปีงบประมาณ 2562  ปรากฏในแผนงาน  

บริหารงานทัว่ไป (ส านกัปลดั) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ้ 5) 

 เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  117    ล าดบัที่  1     
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งานบริหารงานคลัง         รวม 3,658,520 บาท  
    งบบุคลากร          รวม 2,269,920 บาท  
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 2,269,920 บาท  
      เงินเดือนพนกังาน         จ านวน 2,107,920 บาท  
       - เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบลและเงินปรับปรุง 
        เงินเดือนประจ าปี จ  านวน 7 อตัรา จ  านวน 12 เดือน 
       ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป (กองคลงั) 
       (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
       ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
       บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  
  
     เงินประจ าต  าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท  
        -เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งของผูอ้  านวยการกองคลงั  
        จ  านวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป (กองคลงั) 
       (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
       ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
       บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  
 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง        จ านวน 108,000 บาท  
         -เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน(ค่าจา้ง)ใหแ้ก่พนกังานจา้ง จ  านวน 1 อตัรา 
          อตัราเดือนละ 9,000 บาทจ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป (กองคลงั) 
         (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
         ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
         บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  
  
     เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง       จ านวน 12,000 บาท  
       -เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิม่การครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง 
       ที่มีสิทธิไดรั้บ จ านวน 1 อตัรา อตัราละ 1,000 บาท จ านวน 12  เดือนปรากฏใน 
       แผนงานบริหารทัว่ไป (กองคลงั)(หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต.  
       ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
       ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  
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งบด าเนินงาน          รวม 1,334,000 บาท  
      ค่าตอบแทน          รวม 1,010,000 บาท  
      ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ านวน 890,000 บาท  
             ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพเิศษ 
  (เงินรางวลัประจ าปี) เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพเิศษ (เงินรางวลัประจ าปี)  
 แก่พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
 จากผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานประจ าปี 2562 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(กองคลงั)         
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 

อ่ืนเป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินให ้
เป็นรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557)       

        
ค่าเช่าบา้น        จ านวน 80,000 บาท  

           เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานส่วนต าบลหรือผูท้ีมีสิทธิเบิกได ้ 
 ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวขอ้งจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (กองคลงั)        

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559)    
       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน 40,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนกังานส่วนต าบล  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (กองคลงั)  

(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร 
             พ.ศ.2560 และตามหนงัสือกรมบญัชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 2559)  
        
      ค่าใช้สอย          รวม 234,000 บาท  
      รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        จ านวน 104,000 บาท  
             -ค่าจา้งเหมาท าส่ิงของ ตั้งไว ้20,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย 
 ประชาสมัพนัธ ์โตะ๊โปสเตอร์ ตู ้แผน่พบั สต๊ิกเกอร์ ชั้นวางของ  

 และวสัดุอุปกรณ์ที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(กองคลงั) 
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560) 



 

 

(15) 
 
 -ค่าจา้งเหมาบริการ ตั้งไว ้84,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกในการจดั 
              ส ารวจภาคสนาม การคดัลอกโฉนดที่ดินภายในเขตต าบลสะเดา  
 และเดินส ารวจภาคสนามระยะที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 2562    
               ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(กองคลงั) (หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว.9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง  
หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  

 
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   รวม   80,000   บาท 

-ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน  จ านวน 80,000 บาท 
โครงการฝึกอบรม      

           ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในโครงการ 
 ฝึกอบรม ตั้งไว ้40,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  ค่าใชจ่้าย 
 ในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะค่าเช่า ที่พกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
 ในการเดินทางไปราชการการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา การเขา้ร่วมกิจกรรมฯ  
 ของพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง และผูท้ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบล มอบหมาย 
 หรือมีค  าสัง่ใหเ้ขา้ประชุม อบรม  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(กองคลงั) 

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559)       
  

      ค่าบ  ารุงรักษาและซ่อมแซม        รวม   50,000 บาท  
             - เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพือ่บ  ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น จ านวน 50,000 บาท 
              ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสารเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และวสัดุ  

 ครุภณัฑต่์างๆ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป(กองคลงั)    
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560 )   
 
 
     



 

 

(16) 
 

      ค่าวัสดุ          รวม 80,000 บาท  
       วสัดุส านกังาน          จ านวน 60,000 บาท  
              -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังานส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น กระดาษ ปากกา  
 ฉากกั้นหอ้ง หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ 
 ใบเสร็จรับเงินแบบพมิพต่์างๆ ที่ใชใ้นกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (กองคลงั) 
        
       วสัดุคอมพวิเตอร์         จ านวน 20,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ คอมพวิเตอร์ เช่น  แป้นพมิพ ์ เมา้ส์  แผน่ดิสก ์หมึก  
 กระดาษ วสัดุอุปกรณ์ โปรแกรมและวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์อ่ืนๆ  
 ที่เก่ียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (กองคลงั)    

(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
              พ.ศ.2560 และหนงัสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิถุนายน 2559  
               เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของที่จดัเป็นวสัดุครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก 
               ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)      
     
      ค่าสาธารณูปโภค         รวม 10,000 บาท  
       -ค่าบริการไปรษณีย ์       จ านวน 10,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าธนาณัติ  ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร และค่าบริการทางไปรษณียต่์างๆ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  (กองคลงั)   (หนงัสือที่ มท 0808.8/ว 1814  
ลว.15 กนัยายน 2559 เร่ือง ซกัซอ้มความเขา้ใจในการเบิกค่าใชจ่้ายที่ใหถื้อเป็น 
รายจ่ายเม่ือไดรั้บแจง้ให้ช าระหน้ี)          

 งบลงทุน          รวม 54,600 บาท  
      ค่าครุภัณฑ์          รวม 54,600 บาท  
      ครุภณัฑส์ านกังาน              รวม 36,000 บาท 
         -ตูเ้อกสารแบบสองบานประตู (ชนิดจดัหาทัว่ไป)     จ านวน 24,000 บาท  
          ตูเ้อกสารแบบสองบานประตู(มอก.) ขนาด 90x45x180 ซม. 
              จ  านวน 4  หลงั ๆ ละ 6,000  บาท 
  เป็นเงิน 24,000 บาท  (ราคาตามทอ้งตลาด)ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (กองคลงั)   
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-โตะ๊ท างาน (โตะ๊เหล็ก)(ชนิดจดัหาทัว่ไป)      จ านวน 12,000 บาท 
โตะ๊ท างานระดบั แบบโตะ๊เหล็ก 
ขนาด  65x120x75 ซม. จ านวน 2 ตวั ๆ ละ 6,000 บาท 
เป็นเงิน 12,000 บาท  (ราคาตามทอ้งตลาด) 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ไป (กองคลงั)   
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่  22     

 
     ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์        รวม  18,600 บาท  

-คอมพวิเตอร์โนต้บุค๊ ส าหรับส านกังาน     จ านวน 16,000 บาท 
 คุณลกัษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง  

(CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) จ านวน 1 หน่วย  
โดยมีคุณลกัษณะ อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
      1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
 2 MB ตอ้งมีความเร็ว สญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.5 GHz  
และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit)  
ไม่นอ้ยกวา่ 6 แกน หรือ 
      2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
 3 MB ตอ้งมีความเร็ว สญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.4 GHz 
  - มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่  

4 GB - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่  
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB  
จ านวน 1 หน่วย  
– มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel 
 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว - มี DVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดตั้งภายใน 

  (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
– มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
 หรือดีกวา่ จ  านวน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง - สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่  



 

 

                                                         (18) 
 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561) ปรากฏในแผนบริหารงานทัว่ไป (กองคลงั) 

  เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  194    ล าดบัที่  7     

 
 -เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/นาที)   จ  านวน 2,600 บาท 

คุณลกัษณะพื้นฐาน 
  - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่นอ้ยกวา่ 600x600 dpi 

 - มีความเร็วในการพมิพร่์างไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้ต่อนาที(ppm) 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
 – มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 150 แผน่  
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561) ปรากฏในแผนบริหารงานทัว่ไป (กองคลงั) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  194    ล าดบัที่  8     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

(19) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภียั      รวม 677,600 บาท  
    งบด าเนินงาน          รวม 660,000 บาท  
      ค่าใช้สอย          รวม 360,000 บาท  
      รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        จ านวน 100,000 บาท  
           - ค่าจา้งเหมาท าส่ิงของ ตั้งไว ้50,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าส่ิงของ 
  เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ์,โปสเตอร์,แผน่พบั ,สต๊ิกเกอร์,ส่ิงพมิพห์รือวารสาร 
 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล,บอร์ดต่างๆ ตู ้,โต๊ะตรายาง ,ชั้นวางของ และ 

 วสัดุอุปกรณ์ที่จ  าเป็นต่างๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ส านกัปลดั) 
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560  
- ค่าจา้งเหมาบริการ ตั้งไว ้50,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาคนงานประจ ารถ 

 น ้ าดบัเพลิงเอนกประสงค ์และงานต่างๆ ภายในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 หรือกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  

ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ส านกัปลดั)  (หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว.9 ธนัวาคม 2559 
 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

        
      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ           รวม   220,000 บาท  
         -โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์ 

 ประจ าปี 2562      จ  านวน 60,000 บาท        
           เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารวา่ง  
 ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ  

ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ส านกัปลดั) (หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 080405/ว 1634 ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2557 และหนงัสือกรมส่งเสริม 
การปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2561)   
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  138    ล าดบัที่ 11     

 
         -โครงการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบักฎหมายและวนิยัจราจรให้แก่   

ประชาชนและเยาวชน ประจ าปี 2562  จ านวน 40,000  บาท  



 

 

(20) 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร, 

 ค่าวฒิุบตัร,ค่าวสัดุอุปกรณ์ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ส านกัปลดั)      
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557   
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  137    ล าดบัที่  9     
     
-โครงการป้องกนัเด็กจมน ้ า เสริมสร้างความรู้ และอบรมครู ข ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562     จ านวน  80,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบริการ  
ค่าสมนาคุณวทิยากร/เจาหนา้ที่ ค่าเคร่ืองแบบ ค่าวฒิุบตัร  
ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานโครงการฯ  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ส านกัปลดั)   
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557)   
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  139    ล าดบัที่ 21     
 
-โครงการป้องกนัและลดอุบติัภยัทางถนน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562     จ านวน  40,000 บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบริการ  
ค่าสมนาคุณวทิยากร/เจา้หนา้ที่ ค่าเคร่ืองแบบ ค่าวฒิุบตัร  
ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานโครงการฯ  
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ส านกัปลดั)   
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557)   
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  136    ล าดบัที่  2     
 

            



 

 

(21) 
        ค่าบ  ารุงรักษาและซ่อมแซม        รวม   40,000 บาท  
        -เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์นของ  จ านวน 40,000 บาท 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่น อาคารที่ท  าการ ห้องสุขา รถยนต ์เคร่ืองพมิพฯ์ 
  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ สญัญาณไฟกระพริบ วทิยส่ืุอสารและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
 ที่ใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานรักษา 

 ความสงบภายใน(ส านกัปลดั)  (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ 
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนงัสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว.27  
มิถุนายน 2559  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จดัเป็นวสัดุครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก 

  ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)  
      
      ค่าวัสดุ          รวม 300,000 บาท  
       วสัดุส านกังาน         จ านวน 20,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุส านกังานส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น พระบรมฉายาลกัษณ์  
 ธงชาติ ธงตราสญัลกัษณ์ ฉากกั้นหอ้ง หนงัสือพมิพร์ายวนั เอกสาร วารสารต่างๆ 
 หนงัสือ คู่มือ กระดาษการประชาสมัพนัธ ์และชั้นวาง  เอกสาร  ปาก ดินสอ แฟ้ม 
 หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร  และวสัดุส านกังานต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 

 (ส านกัปลดั) (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)   
        
      วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ        จ านวน 30,000 บาท  
           - เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลัก๊ไฟ หลอดไฟ ฟิวส์   
 โคมไฟ และวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จ  าเป็นต่างๆ ส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 
 ไฟฟ้าสาธารณในหมู่บา้นและระบบไฟฟ้าภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  

 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ส านกัปลดั) (ระเบียบกระทรวงการคลงั  
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

 
              วสัดุงานบา้นงานครัว        จ านวน 20,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่า จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ไมก้วาด ถว้ย ชาม จาน ชอ้น 
  แกว้น ้ า น ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาท าความสะอาดหอ้งน ้ า น ้ ายาเช็ดกระจก และวสัดุงานบา้น 
 งานครัวที่จ  าเป็นต่างๆ  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ส านกัปลดั)        

(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560)       



 

 

(22) 
-วสัดุยานพาหนะและขนส่ง        จ านวน 50,000 บาท  

           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ตลบัลูกปืน ฟิลม์กรองแสง  
 หมอ้น ้ ารถยนตก์นัชนรถยนต ์และวสัดุยานพาหนะและขนส่งอ่ืนๆของรถยนตบ์รรทุกน ้ า

 เอนกประสงค ์ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ส านกัปลดั)        
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)   

 
-วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน        จ านวน 70,000 บาท  

           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงรถยนตบ์รรทุกน ้ าอเนกประสงค ์ไดแ้ก่ น ้ ามนัเคร่ือง 
  น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัดีเซล  และน ้ ามนัหล่อล่ืนต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานรักษา 

 ความสงบภายใน(ส านกัปลดั) (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ 
การบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.2560)      
     
-วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์       จ านวน 40,000 บาท  

           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือยาและเวชภณัฑท์ี่ใชใ้นการปฐมพยาบาล ผา้ก๊อซ ผา้พนัแผล  
 ถุงมือ และวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทยท์ี่จ  าเป็นอ่ืนๆ ส าหรับใชใ้นงานอาสากูชี้พ 
 และงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  

(ส านกัปลดั) (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
              พ.ศ.2560 ) 
      

-วสัดุคอมพวิเตอร์         จ านวน 20,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แป้นพมิพ ์เมา้ส์ แผน่ดิสก ์หมึก  
  กระดาษ วสัดุอุปกรณ์ โปรแกรมและวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์อ่ืนๆ  

 ที่เก่ียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ส านกัปลดั)        
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)         
 
-วสัดุอ่ืน          จ านวน 50,000 บาท  

           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ หรือวสัดุต่างๆ ที่จ  าเป็นเพือ่ใชง้านป้องกนั 
 และบรรเทาสาธารณภยั เช่น สายท่อดบัเพลิง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน 

 รักษาความสงบภายใน (ส านกัปลดั)   (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ 
การบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.2560)  
      



 

 

(23) 
 งบลงทุน          รวม 2,600 บาท  
      ค่าครุภัณฑ์          รวม 2,600 บาท  
      ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์        
       -เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หนา้/นาที)    จ านวน 2,600 บาท 

คุณลกัษณะพื้นฐาน 
 - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่นอ้ยกวา่ 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพมิพร่์างไม่นอ้ยกวา่ 18 หนา้ต่อนาที(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
 – มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 150 แผน่  
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (ส านกัปลดั)  
(เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561)  
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  193    ล าดบัที่  4     

 
งบเงินอุดหนุน        รวม 15,000   บาท 
    เงินอุดหนุน        รวม 15,000   บาท 
    เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     จ านวน  15,000 บาท 
    -เพือ่จ่ายเป็นค่าสนบัสนุนการด าเนินการโครงการของ 
     ศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าไทรโยง 
     อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(ส านกัปลดั) 
     (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครอง 
    ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ้ 5)   

เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  168    ล าดบัที่  2     

 
 
 



 

 

(24) 
แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา       รวม 1,163,320 บาท  
    งบบุคลากร          รวม 961,320 บาท  
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 961,320 บาท  
      เงินเดือนพนกังาน         จ านวน 679,320 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน พนกังานส่วนต าบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
            จ านวน 2 อตัรา จ  านวน 12 เดือนปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  (กองการศึกษาฯ)   (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
              ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
              บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  

      เงินประจ าต  าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท  
              - เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งของผูอ้  านวยการกองการศึกษาฯ จ านวน 12 เดือนๆ 
  ละ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)        

 (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
        ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
        บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)        

       ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง        จ านวน 216,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจา้ง) ใหแ้ก่ พนกังานจา้งจ านวน 2 อตัราๆ 
           ละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน(ค่าจา้งพนกังานจา้งทัว่ไป)  
          ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษาฯ)  
              (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
        ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
        บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  
       
        เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง       จ านวน 24,000 บาท  
          - เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิม่การครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง 

ที่มีสิทธิไดรั้บ จ านวน 2 อตัราๆ 1,000 บาท  จ  านวน 12 เดือนปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  (กองการศึกษาฯ)  (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
        ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
        บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  



 

 

(25) 
    งบด าเนินงาน          รวม 202,000 บาท  
      ค่าตอบแทน          รวม 72,000 บาท  
      ค่าเช่าบา้น          จ านวน 42,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานส่วนต าบลหรือผูท้ีมีสิทธิเบิกได ้ 
           ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวขอ้งจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
           ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)        

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559)    
       
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 30,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล 
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)        

(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร 
             พ.ศ.2560 และตามหนงัสือกรมบญัชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 2559)  
        
      ค่าใช้สอย          รวม 70,000 บาท  
      รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        จ านวน 10,000 บาท  
           ค่าจา้งเหมาท าส่ิงของ เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าส่ิงของ เช่น ค่าจา้งเหมาท า   
 ป้าย โตะ๊ วารสาร สต๊ิกเกอร์  โปสเตอร์ ประชาสัมพนัธ ์แผน่พบัและ 
 วสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบังานการศึกษา ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการที่จ  าเป็นต่างๆ 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการคลงั  
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

       
       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
         ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในโครงการฝึกอบรม 
           จ  านวน 40,000 บาท  
           ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน 

โครงการฝึกอบรม ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมและ 
 ค่าลงทะเบียนในโครงการฝึกอบรม เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  
 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พกัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
  ในการเดินทางไปราชการ การประชุม สมัมนา  ฝึกอบรม  การเขา้ร่วมกิจกรรมฯ  
 ของพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้งและผูท้ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 



 

 

(26) 
หรือมีค  าสัง่ใหเ้ขา้ประชุม อบรมปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)        

             (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559)  

        
      ค่าบ  ารุงรักษาและซ่อมแซม        รวม 20,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาและจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์เพือ่บ  ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น จ านวน 20,000 บาท 
 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่น คอมพวิเตอร์ โตะ๊ วสัดุ ครุภณัฑต่์างๆ   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)        
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

 
      ค่าวัสดุ          รวม 60,000 บาท  
      วสัดุส านกังาน         จ านวน 40,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ในส านกังาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา 

  สมุด ยางลบ และวสัดุส านกังานที่จ  าเป็นอ่ืนๆ 
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษาฯ)        
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.2560)  

      
      วสัดุคอมพวิเตอร์         จ านวน 20,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น  แป้นพมิพ ์เมา้ส์ แผน่ดิสก ์หมึก  
 กระดาษ วสัดุอุปกรณ์ โปรแกรมและวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์อ่ืนๆ 

 ที่เก่ียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษาฯ)        
(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.2560)  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

(27) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       รวม 7,819,951 บาท  
   งบบุคลากร          รวม 1,282,464 บาท  
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 1,282,464  บาท  
      เงินเดือนพนกังาน        จ านวน 560,640 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนขา้ราชการครู และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  

จ านวน 2 อตัรา จ  านวน 12  เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  
 (หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน  
ส าหรับสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป(ระบุวตัถุประสงค)์  
       

       เงินวทิยฐานะ         จ านวน 84,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นเงินวทิยฐานะช านาญการ ขา้ราชการครู จ านวน 2 อตัรา  

จ านวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  
 (หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เงินอุดหนุน ส าหรับสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
(ระบุวตัถุประสงค)์  

   
       ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง       จ านวน 553,824 บาท  
           - เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กและปฏิบติัหนา้ที่ดูแลเด็ก จ  านวน 4 อตัรา 

จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  
 (หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875  
ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน ส าหรับสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ระบุวตัถุประสงค)์  

 
       เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง       จ านวน 84,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวให้แก่ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กและปฏิบติัหนา้ที่ดูแลเด็ก  

จ านวน 4 อตัรา  จ  านวน 12 เดือน เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  
       



 

 

(28) 
 (หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
(ระบุวตัถุประสงค)์  
 

    งบด าเนินงาน          รวม 3,460,887 บาท  
      ค่าตอบแทน          รวม 5,000 บาท  
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 5,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแ้ก่ขา้ราชการครู  
 (หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เงินอุดหนุน ส าหรับสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
(ระบุวตัถุประสงค)์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  

 
ค่าใช้สอย          รวม 1,630,950 บาท  
       รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       จ านวน 600,000 บาท  
           -ค่าจา้งเหมาบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคลากรทางการศึกษาไดแ้ก่  
 จา้งเหมาผูมี้ทกัษะการสอน จา้งเหมางานดา้นธุรการ 
  จา้งเหมาแม่บา้น จา้งเหมาผูช่้วยในการดูแลเด็ก จา้งเหมายานพาหนะ  
 และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ ที่จ  าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกิจการและ 

ภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)        
(หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว.9 ธนัวาคม 2559 
 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  

       
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
         โครงการจดังานวนัส าคญัของทางราชการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหาร 
 ส่วนต าบลประจ าปี 2562        จ านวน 20,000 บาท  
          - เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัส าคญั เช่น วนัแม่แห่งชาติ (วนัที่ 8 สิงหาคม 2562.) 

งานวนัพอ่แห่งชาติ (26 กรกฎาคม 2562)  และงานวนัเขา้พรรษา (วนัที่ 15 กรกฎาคม 2562.) เป็นตน้ 



 

 

(29) 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาอาหาร เคร่ืองด่ืม  

 ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)        
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา  
และการส่งนกักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559)  
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  148    ล าดบัที่  6     
  

     โครงการทศันศึกษาดูงานของเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล ประจ าปี 2562        จ านวน 50,000 บาท  

           -เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่ายานพาหนะ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
ค่าของที่ระลึก และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปทศันศึกษาดูงาน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)        
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557)  
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  145    ล าดบัที่  16     

 
โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน 20,000 บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบริการ  
ค่าสมนาคุณวทิยากร/เจา้หนา้ที่  ค่าวฒิุบตัร  
ค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานโครงการฯ  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557)   
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  148    ล าดบัที่  7     
 
 
 
 



 

 

(30) 
        โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ค่าวสัดุการศึกษา ประจ าปี 2562  จ  านวน 200,600 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  านวน 3  แห่ง จ  านวน 200,600 บาท ไดแ้ก่ 
 1.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จ านวน 38 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 64,600 บาท  

 เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  143    ล าดบัที่  5     

 2.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสะเดา จ านวน 35 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน  59,500 บาท   
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  144    ล าดบัที่  8     

 3.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปัญญาพฒัน์ จ  านวน 45 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน  76,500 บาท  
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  144    ล าดบัที่ 11     

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการ 
ศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ระบุวตัถุประสงค)์  

        
        โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารสถานศึกษาค่าจา้งเหมาอาหารกลางวนั  จ านวน 578,200 บาท  
         ส าหรับเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กประจ าปี 2562         
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  านวน 3  แห่ง จ  านวน 578,200 บาท 
 ไดแ้ก่ 
 1.) ค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) จ านวน 38 คนๆ ละ 20 
 บาท/วนั จ  านวน 245 วนั เป็นเงิน 186,200 บาท  

เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  143    ล าดบัที่  3     

 2.) ค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสะเดา จ  านวน 45 คนๆ ละ 20 บาท/วนั 
 จ านวน 245 วนั เป็นเงิน 171,500 บาท   

เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  144    ล าดบัที่  6     



 

 

(31) 
3.) ค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปัญญาพฒัน์ จ  านวน 45 คนๆ ละ 20 บาท/วนั 

 จ านวน 245 วนั เป็นเงิน 220,500 บาท  
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  144    ล าดบัที่  9 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)      

 (หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการ 
ศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ระบุวตัถุประสงค)์  

         
     โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนงัสือเรียน ประจ าปี 2562  จ  านวน 11,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือหนงัสือเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3  แห่ง  

ยอดเด็ก 3-5 ปี จ  านวน 55 คน    จ  านวน 11,000 บาท ไดแ้ก่ 
1.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จ านวน 20 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท/ปี 

เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  143    ล าดบัที่  5     

 2.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสะเดา จ านวน 13 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท/ปี   
                   เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
                   (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  144    ล าดบัที่  8     
 3.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปัญญาพฒัน์ จ  านวน 22 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน  4,400 บาท/ปี  
                   เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
                   (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  144    ล าดบัที่ 11     
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  

(หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562และ 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการ 



 

 

(32) 
ศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ระบุวตัถุประสงค)์  

 
     โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ประจ าปี 2562  จ  านวน 11,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออุปกรณ์การเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3  แห่ง  

ยอดเด็ก 3-5 ปี จ  านวน 55 คน    จ  านวน 11,000 บาท ไดแ้ก่ 
1.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จ านวน 20 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท/ปี 

เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  143    ล าดบัที่  5     

 2.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสะเดา จ านวน 13 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท/ปี   
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  144    ล าดบัที่  8     

 3.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปัญญาพฒัน์ จ  านวน 22 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน  4,400 บาท/ปี 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  144    ล าดบัที่ 11    

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)   
 (หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562และ 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการ 
ศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ระบุวตัถุประสงค)์  

 
     โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ประจ าปี 2562  จ  านวน 16,500 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3  แห่ง  

ยอดเด็ก 3-5 ปี จ  านวน 55 คน    จ  านวน 16,500 บาท ไดแ้ก่ 
1.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จ านวน 20 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท/ปี 

 2.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสะเดา จ านวน 13 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท/ปี   
 3.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปัญญาพฒัน์ จ  านวน 22 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน  6,600 บาท/ปี  
    



 

 

(33) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  145    ล าดบัที่ 19     
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
 (หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562และ 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการ 
ศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ระบุวตัถุประสงค)์  

      
    โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ประจ าปี 2562  จ  านวน 23,650 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3  แห่ง  

ยอดเด็ก 3-5 ปี จ  านวน 55 คน    จ  านวน 23,650 บาท ไดแ้ก่ 
1.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จ านวน 20 คนๆละ 430 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท/ปี 

 2.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสะเดา จ านวน 13 คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 5,590 บาท/ปี   
 3.) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปัญญาพฒัน์ จ  านวน 22 คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน  9,460 บาท/ปี  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  146    ล าดบัที่ 17     
 (หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562และ 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการ 
ศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ระบุวตัถุประสงค)์  

         
      ค่าบ  ารุงรักษาและซ่อมแซม        รวม 100,000 บาท  
          เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาและจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์เพือ่บ  ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น จ านวน 100,000 บาท 
 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา ทั้ง 3 ศูนย ์เช่น  



 

 

(34) 
 อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หอ้งน ้ า คอมพวิเตอร์ โตะ๊วสัดุ ครุภณัฑต่์างๆ   

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการคลงั 
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

        
      ค่าวัสดุ          รวม 1,824,937 บาท  
      วสัดุงานบา้นงานครัว        จ านวน 50,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ผา้ปูที่นอน หมอน ผา้ห่ม ไมก้วาด 
  ถว้ยชาม จาน ชอ้น แกว้น ้ า น ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาท าความสะอาดหอ้งน ้ า  
 น ้ ายาเช็ดกระจก วสัดุงานบา้นงานครัวที่จ  าเป็นต่างๆ ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการคลงั 
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)   

       
      ค่าอาหารเสริม (นม)        จ านวน 1,624,937 บาท  

1) ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  เพือ่จดัสรรใหเ้ด็กนกัเรียนชั้นเด็กเล็ก-  
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จ านวน
นกัเรียน 730 คนๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วนั เป็นเงิน 1,398,825  บาท  
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 

 2) ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) จ านวน 38 คนๆละ 7.37 บาท/วนั 
 จ านวน 260 วนั  เป็นเงิน 72,816 บาท  
 3) ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสะเดาจ านวน 35 คนๆ ละ 7.37 
 บาท/วนั จ  านวน 260 วนั เป็นเงิน  67,067  บาท  
 4) ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปัญญาพฒัน์ จ  านวน 45 คนๆละ7.37 
 บาท/วนั จ  านวน 260 วนั  เป็นเงิน 86,229 บาท   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  143    ล าดบัที่ 24     
(หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2562 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562และ 
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 



 

 

(35) 
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการ 
ศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ระบุวตัถุประสงค)์  

        
      วสัดุก่อสร้าง         จ านวน 100,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง ไดแ้ก่ อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู  

กระเบื้อง สายยาง และวสัดุงาน ก่อสร้าง  ที่จ  าเป็นต่างๆ  
เพือ่ใชใ้นงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)        
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.2560)  

       
วสัดุการเกษตร         จ านวน 50,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือพนัธไ์ม ้ ตน้ไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั 

 ปุ๋ ย และวสัดุการเกษตรอ่ืนๆ ที่จ  าเป็นส าหรับใชใ้นการ 
ด าเนินงานโครงการปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั ส าหรับตกแต่ง 
ภายในบริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และการด าเนินการ 
ปลูกตน้ไมใ้นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพือ่ฟ้ืนฟูและรักษาระบบ  
นิเวศน์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)        
(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  
  

      ค่าสาธารณูปโภค         รวม 25,000 บาท  
      ค่าไฟฟ้า          จ  านวน 20,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
 ทั้ง 3 ศูนย ์ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)        

 (หนงัสือที่ มท 0808.8/ว 1814 ลว.15 กนัยายน 2559 
 เร่ือง ซกัซอ้มความเขา้ใจในการเบิกค่าใชจ่้ายที่ใหถื้อเป็นรายจ่ายเม่ือไดรั้บแจง้ใหช้ าระหน้ี) 

        
       ค่าน ้ าประปา ค่าน ้ าบาดาล        จ านวน 5,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าน ้ าประปาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
  ทั้ง 3 ศูนย ์ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 



 

 

(36) 
(หนงัสือที่ มท 0808.8/ว 1814 ลว.15 กนัยายน 2559 เร่ือง  
ซกัซอ้มความเขา้ใจในการเบิกค่าใชจ่้ายที่ใหถื้อเป็นรายจ่ายเม่ือไดรั้บแจง้ใหช้ าระหน้ี)     

  
    งบลงทุน          รวม 156,600 บาท  
      ค่าครุภัณฑ์          รวม 36,600 บาท  
      ครุภณัฑส์ านกังาน          รวม 27,100 บาท       

-โตะ๊ท างาน (โตะ๊เหล็ก)(ชนิดจดัหาทัว่ไป)     จ านวน 12,000 บาท 
โตะ๊ท างาน แบบโตะ๊เหล็ก 
ขนาด  65x120x75 ซม. จ านวน 2 ตวั ๆ ละ 6,000 บาท 
เป็นเงิน 12,000 บาท  (ราคาตามทอ้งตลาด) 

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 24     
 

 -เกา้อ้ีส านกังาน (ชนิดจดัหาทัว่ไป)     จ านวน 3,600 บาท 
เกา้อ้ีท  างาน แบบบุนวม มีที่วางแขน มีลอ้ 
สามารถปรับระดบัความสูงได ้จ านวน 2 ตวัๆ 
ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
(ราคาตามทอ้งตลาด)ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 24     
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
  
 -ตูเ้หล็กบานเล่ือน ชนิด 2บานเล่ือน แบบกระจก (ชนิดจดัหาทัว่ไป)  6,500 บาท 
ตูเ้หล็กบานเล่ือน ชนิด 2 บานเล่ือนแบบกระจก ขนาด 40x118x87 ซม. 
จ านวน 2 หลงั ๆ ละ 3,250 บาท รวมเป็นเงิน 6,500 บาท 
(ราคาตามทอ้งตลาด)ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  



 

 

(37) 
              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 24     

 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 
  -ตูเ้ก็บเอกสารเหล็ก 15 ล้ินชกั (ชนิดจดัหาทัว่ไป)    5,000 บาท 
ตูเ้ก็บเอกสารเหล็ก 15 ล้ินชกั  ขนาด 45x35x130 ซม. 
จ านวน 1 หลงั ๆ ละ 5,000 บาท  
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 24     
 (ราคาตามทอ้งตลาด)ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

 
      ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว               รวม  9,500  บาท 
         เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็        จ านวน 9,500 บาท  
           เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็ เป็นเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพาย  เคร่ืองยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่  
 1.4 แรงมา้  ประมาณกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 30 ซีซี  พร้อมใบมีด 

 เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  197    ล าดบัที่ 32     
  (ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑส์ านกังบประมาณ มกราคม 2561)   
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)     
  
 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        รวม 120,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค    
        โครงการติดตั้งมุง้ลวด ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปัญญาพฒัน์   จ านวน 50,000 บาท 
 -ติดตั้งมุง้ลวดรอบอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปัญญาพฒัน ์

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  146    ล าดบัที่ 30     
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  



 

 

(38) 
 

โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมที่ลา้งจาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) จ านวน 20,000 บาท 
-ก่อสร้าง/ต่อเติมทีล่า้งจาน ณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  145    ล าดบัที่ 18     
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 
โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันส าหรับเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก     จ านวน 50,000 บาท 
-โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันส าหรับเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(อนุบาล 3 ขวบ)และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสะเดา จ านวน 2  
ศูนยป์รากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  146    ล าดบัที่ 29     
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

 
    งบเงินอุดหนุน         รวม 2,920,000 บาท  
      เงินอุดหนุน          รวม 2,920,000 บาท  
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ                จ  านวน 2,920,000 บาท  
          -อุดหนุนโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
  จ  านวน 6 แห่ง นกัเรียน  จ  านวน730 คนๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วนั  
 เป็นเงิน 2,920,000 บาท เพือ่สนบัสนุนอาหารกลางวนันกัเรียนชั้นเด็กเล็ก– 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  143    ล าดบัที่ 1,3     
(หนงัสือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2562 
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 



 

 

(39) 
เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน 
ทัว่ไปดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ระบุวตัถุประสงค)์  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  

 
แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข       รวม 1,500,440 บาท  
    งบบุคลากร          รวม 625,440 บาท  
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 625,440 บาท  
      เงินเดือนพนกังาน         จ านวน 463,440 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  
 จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)  

(หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
              ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558  เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
              บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
       
        เงินประจ าต  าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งของผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
 จ านวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาทปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)  

 (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. 
 ที่ มท.0809.2/ว 138  ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ 
ค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

        
      ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง        จ านวน 108,000 บาท  
            เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจา้ง) ใหแ้ก่พนกังานจา้ง จ  านวน 1 อตัรา  
            อตัราละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)  

(หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต.  
ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 
 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 

              บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
 



 

 

(40) 
 

       เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง       จ านวน 12,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิม่การครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง 
 ที่มีสิทธิไดรั้บ จ านวน 1 อตัรา อตัราละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดือน  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)  
(หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 

              ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558  เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ 
ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
 

 งบด าเนินงาน          รวม 470,000 บาท  
      ค่าใช้สอย          รวม 410,000 บาท  
      รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ       จ านวน 50,000 บาท  
          - ค่าจา้งเหมาบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคลากรดา้นสาธารณสุขในการด าเนินงาน 
             ดา้นสาธารณสุข หรือกิจกรรมต่างๆ ดา้นสาธารณสุข ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  

จ านวน 30,000 บาทเช่น จา้งเหมายานพาหนะ จา้งเหมาบุคคล และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ 
ที่จ  าเป็นต่อกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ)  
(หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120ลว.9 ธนัวาคม 2559  
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  
- ค่าจา้งเหมาท าส่ิงของ เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าส่ิงของ จ านวน 20,000 บาท 

  เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ์,โปสเตอร์,แผน่พบัสต๊ิกเกอร์,ส่ิงพมิพห์รือวารสาร บอร์ดต่างๆ 
  และวสัดุอุปกรณ์ที่จ  าเป็นต่างๆปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ) 
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

        
      รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพธีิการ      จ านวน 20,000 บาท  
            - ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม 
  ค่าของขวญั ของที่ระลึก ค่าจา้งเหมาบริการ ของสมนาคุณ  และคา่ใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ 
  ในการตอ้นรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ประชุม ตรวจงาน เยีย่มชม 
   มาปฏิบติังานในพื้นที่หรือทศันศึกษา ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบล  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)   
 
 



 

 

(41) 
(หนงัสือที่ มท 080.4/ว 2381 ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม 2548 เร่ืองการตั้งงบประมาณ 

              และการเบิกจ่ายเงินค่า  รับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
             และ หนงัสือ มท 0808.2/ว 252 ลว. 22 มกราคม 2553 เร่ือง มาตรการประหยดั 
             ในการเบิกค่าใชจ่้าย)  
      
    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     รวม  320,000 บาท    
        -ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
           จ  านวน 20,000 บาท  
          เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  
 ค่าเบี้ยเล้ียงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 
 การฝึกอบรม ประชุม สมัมนา การเขา้ร่วมกิจกรรมฯ ของพนกังานส่วนต าบล  
 พนกังานจา้ง และผูท้ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมายหรือมีค  าสัง่ใหเ้ขา้ประชุม 

อบรม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ) 
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2561) 

        
        โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก ประจ าปี 2562    จ านวน 200,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือน ้ ายาเคมี ส าหรับพน่เพือ่ก าจดัยงุลาย ทรายก าจดัลูกน ้ ายงุลาย 
  ค่าจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์แผน่ผบั สต๊ิกเกอร์ ค่าจา้งเหมาบริการ และวสัดุอุปกรณ์ 
 ที่จ  าเป็นต่างๆ ในการด าเนินงานโครงการฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)        

เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  141    ล าดบัที่ 3     

 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ 
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

         
       โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ฯ ประจ าปี 2562  จ านวน 100,000 บาท  
        โครงการตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 
  -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวคัซีน วสัดุ อุปกรณ์ ค่าจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์แผน่ผบั 

สต๊ิกเกอร์ ค่าจา้งเหมาบริการ ในการด าเนินงานโครงการ 



 

 

(42) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ)        
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  141    ล าดบัที่ 4     
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)    

        
 ค่าบ  ารุงรักษาและซ่อมแซม        รวม 20,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์น  จ านวน 20,000 บาท 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่น เคร่ืองพน่หมอกควนั   
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    
(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  
     

   ค่าวัสดุ          รวม 60,000 บาท  
      วสัดุส านกังาน         จ านวน 20,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุส านกังาน ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น ถงัขยะ หนงัสือ คู่มือ 
  เอกสารการประชาสมัพนัธ ์และวารสารต่างๆ กระดาษ แฟ้ม ปาก ดินสอ  

 ชั้นวางเอกสาร และวสัดุส านกังานต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 (กองสาธารณสุขฯ)   (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ 
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

  
      วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์      จ านวน 20,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือยา และเวชภณัฑท์ี่ใชใ้นการปฐมพยาบาล ผา้ก๊อซ ผา้พนัแผล 
 ถุงมือ และวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทยท์ี่จ  าเป็นอ่ืนๆ ส าหรับใชใ้นงานสาธารณสุข 

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    
(หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 2372  
ลว. 3 พฤศจิกายน 2560 และหนงัสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง 
และการบริหารพสัดุภาครัฐ กรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.)0405.2/ ว 398 
ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 2560 เร่ือง การยกเวน้การปฏิบตัิตามกฎกระทรวงเร่ืองพสัดุที่รัฐตอ้งการ 
ส่งเสริมหรือสนบัสนุน หมวด 6 พสัดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เก่ียวกบัการจดัซ้ือ 
ยาและเวชภณัฑท์ี่มิใช่ยา)  
 
 



 

 

(43) 
       

      วสัดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน 10,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์เช่น ไมอ้ดั ป้ายผา้  สี กระดาษ 
  แผน่ป้ายไวนิล โปสเตอร์ รูปภาพ  วสัดุอุปกรณ์ในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์

 ที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    
(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ 
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

        
      วสัดุคอมพวิเตอร์         จ านวน 10,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แป้นพมิพ ์เมา้ส์ แผน่ดิสก ์หมึก กระดาษ  

 วสัดุอุปกรณ์ โปรแกรมและอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    
(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ 
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)   

 
งบลงทุน         รวม 65,000 บาท  
    ครุภณัฑ ์
    ครุภัณฑ์ส านักงาน 
        -ตูเ้อกสารแบบสองบานประตู (ชนิดจดัหาทัว่ไป)     จ านวน 6,000 บาท  
          ตูเ้อกสารแบบสองบานประตู(มอก.) ขนาด 90x45x180 ซม. 
              จ  านวน 1  หลงั ๆ ละ 6,000  บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)  

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ)          
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 25     
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง 
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

 
      ครุภณัฑก์ารเกษตร 
 -เคร่ืองพน่หมอกควนั       จ านวน 59,000  บาท 
 ปริมาณการฉีดพน่น ้ ายาไม่นอ้ยกวา่ 40 ลิตร ต่อชัว่โมง 
 ถงับรรจุน ้ ายาไม่นอ้ยกวา่ 6 ลิตร ก าลงัเคร่ืองยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ 25 แรงมา้ 



 

 

(44) 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ)          
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  197    ล าดบัที่ 30     
 (ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑส์ านกังบประมาณ มกราคม 2561 
(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)   

 
งบเงินอุดหนุน         รวม   340,000   บาท 
   เงินอุดหนุน 
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   จ านวน  340,000 บาท 
 -อุดหนุนหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
 จ านวน 17 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 20,000 บาท เพือ่สนบัสนุน 
 การด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริดา้น 
 สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ)          
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  

              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  197    ล าดบัที่ 3     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(45) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน      รวม 1,841,460 บาท  
    งบบุคลากร          รวม 1,277,160 บาท  
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 1,277,160 บาท  
      เงินเดือนพนกังาน         จ านวน 807,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

จ านวน 3 อตัรา  จ  านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
 (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. 
 ที่ มท.0809.2/ว 138ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558  เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

         เงินประจ าต  าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งของผูอ้  านวยการกองช่าง จ  านวน 12 เดือนๆ  

ละ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
 (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 

              ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
              บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

       เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังาน       จ านวน 24,000 บาท 
       - เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเงินเพิม่การครองชีพชัว่คราว  

ของพนกังานที่มีสิทธิไดรั้บ จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดือน  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
 (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 

              ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
              บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  
 
      ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง        จ านวน 368,160 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจา้ง) ใหแ้ก่พนกังานจา้ง จ  านวน 3 อตัรา  

 จ  านวน 12 เดือนปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
 (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 

              ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
              บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 



 

 

(46) 
       เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง       จ านวน 36,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิม่การครองชีพชัว่คราว ของพนกังานจา้ง 

ที่มีสิทธิไดรั้บ จ านวน 3 อตัรา ๆ ละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
 (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 

              ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
              บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

    
งบด าเนินงาน          รวม 540,000 บาท  
      ค่าตอบแทน          รวม 60,000 บาท  
      ค่าเช่าบา้น          จ านวน 40,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานส่วนต าบลหรือผูท้ีมีสิทธิเบิกได ้ 
 ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวขอ้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง)        

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559 ) 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 20,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนกังานส่วนต าบล  
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง)        

(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร 
              พ.ศ.2560 และตามหนงัสือกรมบญัชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 2559)   
  
      ค่าใช้สอย          รวม 110,000 บาท  
      รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        จ านวน 50,000 บาท  
          - ค่าจา้งเหมาบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกในการช่วยเหลือปฏิบติังาน 
 หรือกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่น จา้งเหมาบุคคลเพือ่ช่วยเหลือ 
 งานดา้นธุรการ งานใชแ้รงงานทัว่ไป และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ ที่จ  าเป็นต่อภารกิจ 

ในกองช่าง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
(หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว.9 ธนัวาคม 2559 
 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
 



 

 

(47) 
      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
         ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน   จ านวน 30,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  
 ค่าเบี้ยเล้ียงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 
  การฝึกอบรม ประชุม สมัมนา การเขา้ร่วมกิจกรรมฯ ของพนกังานส่วนต าบลพนกังานจา้ง 
  และผูท้ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมายหรือมีค  าสัง่ใหเ้ขา้ประชุมอบรม 

 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2561)        

       
        ค่าบ  ารุงรักษาและซ่อมแซม       รวม 30,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละทรัพยสิ์นของ   จ านวน 30,000 บาท 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่น อาคารสถานที่ หอ้งสุขา รถยนต ์ 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560)  
   
ค่าวัสด ุ           รวม 270,000 บาท  
      วสัดุส านกังาน         จ านวน 50,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  
 หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร วารสาร แบบพมิพ ์และวสัดุส านกังานต่างๆ  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560 ) 
       
      วสัดุก่อสร้าง         จ านวน 120,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ ก่อสร้าง ไดแ้ก่ อิฐ หิน ปูน ทราย  ยางมะตอย ส าเร็จรูป 
  ดิน ตะปู กระเบื้อง สายยาง และวสัดุงานก่อสร้างที่จ  าเป็นต่างๆ ส าหรับงานก่อสร้าง 

และงานปรับปรุงซ่อมแซมทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 



 

 

(48) 
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
 พ.ศ.2560 ) 

     
   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง        จ านวน 30,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน  ตลบัลูกปืน ฟิลม์กรองแสง  
 หมอ้น ้ ารถยนต ์กนัชนรถยนต ์และวสัดุยานพาหนะและขนส่งอ่ืนๆ  

รถยนตส่์วนกลางปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

       
   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน        จ านวน 50,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงรถยนตน์ัง่ส่วนกลางและรถแทรคเตอร์อเนกประสงค ์
  ไดแ้ก่ น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเคร่ือง และน ้ ามนัหล่อล่ืนต่างๆ   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560)  
       
   วสัดุคอมพวิเตอร์         จ  านวน 20,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แป้นพมิพ ์เมา้ส์ แผน่ดิสก ์หมึก กระดาษ  
 วสัดุอุปกรณ์ โปรแกรมและวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560) 
     
  งานไฟฟ้าถนน          รวม 100,000 บาท  
    งบด าเนินงาน          รวม 100,000 บาท  
      ค่าวัสดุ         รวม 100,000 บาท  
      วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ        จ านวน 100,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลัก๊ไฟ หลอดไฟ  โคมไฟ 
  ฟิวส์ และวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จ  าเป็นต่างๆ ส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
 สาธารณในหมู่บา้นและระบบไฟฟ้าภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  



 

 

(49) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
  (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560 ) 
 
งบลงทุน         รวม 24,300 บาท 
    ครุภณัฑ ์         รวม 24,300  บาท 
    ครุภณัฑส์ านกังาน     
             -ตูเ้อกสารแบบสองบานประตู (ชนิดจดัหาทัว่ไป)     จ านวน 12,000 บาท  
          ตูเ้อกสารแบบสองบานประตู(มอก.) ขนาด 90x45x180 ซม. 
              จ  านวน 1  หลงั ๆ ละ 6,000  บาท 
  (ราคาตามทอ้งตลาด)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)        

เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
              (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 26     

 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  
 
-โตะ๊ท างาน (โตะ๊เหล็ก)(ชนิดจดัหาทัว่ไป)     จ านวน 6,000 บาท 
โตะ๊ท างาน แบบโตะ๊เหล็ก 
ขนาด  65x120x75 ซม. จ านวน 1 ตวั ๆ ละ 6,000 บาท 
 (ราคาตามทอ้งตลาด)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 26     
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.2560)  

 
 -เกา้อ้ีส านกังาน (ชนิดจดัหาทัว่ไป)     จ านวน 1,800 บาท 
เกา้อ้ีท  างาน แบบบุนวม มีที่วางแขน มีลอ้ 
สามารถปรับระดบัความสูงได ้จ านวน 1 ตวัๆ 
ละ 1,800 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 26    
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  
 



 

 

(50) 
-เกา้อ้ีพกัคอย แบบ 4 ที่นัง่ (ชนิดจดัหาทัว่ไป)    จ านวน  2,500 บาท 
เกา้อ้ีพกัคอย แบบพลาสติก ชนิด 4 ที่นัง่  
(ราคาตามทอ้งตลาด)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)        
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 26    
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

 
 -โตะ๊กลมวางวารสาร (ชนิดจดัหาทัว่ไป)     จ านวน 2,000 บาท 
 โตะ๊กลมวางวารสาร แบบมีลอ้ ขาตั้งเดียว 
 หนา้โตะ๊แบบส่ีเหล่ียม  

เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 26    
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     รวม 1,646,720 บาท  
    งบบุคลากร          รวม 1,314,720 บาท  
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 1,314,720 บาท  
      เงินเดือนพนกังาน                จ  านวน 1,042,800 บาท  
          - เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  

 จ านวน 3 อตัรา จ  านวน 12 เดือนปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
(กองสวสัดิการสงัคม) (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต.  
ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ 
ค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  

    
      เงินประจ าต  าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งของผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสงัคม  

 จ านวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาทปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
(กองสวสัดิการสงัคม) (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต.  
ที่ มท.0809.2/ว 138ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการ 
ค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  



 

 

(51) 
      
      ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง        จ านวน 229,920 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจา้ง) ใหแ้ก่พนกังานจา้ง จ  านวน 1 อตัรา  
 จ านวน 12  เดือน  ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
 (กองสวสัดิการสงัคม)(หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 

 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระ 
ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  

    
งบด าเนินงาน          รวม 282,000 บาท  
      ค่าตอบแทน          รวม 92,000 บาท  
      ค่าเช่าบา้น          จ านวน 42,000 บาท  
          - เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานส่วนต าบลหรือผูท้ีมีสิทธิเบิกได ้ 
 ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวขอ้งจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการ 

ส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2559) ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
 (กองสวสัดิการสงัคม  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559)   

   
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน 50,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนต าบล  
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม)        

(ตามหนงัสือกรมบญัชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 2559)   
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร 
              พ.ศ.2560 และตามหนงัสือกรมบญัชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 2559)  
 
ค่าใช้สอย          รวม 110,000 บาท  
      รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        จ านวน 20,000 บาท  
           -ค่าจา้งเหมาท าส่ิงของ เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าส่ิงของ เช่น ซุม้เฉลิมพระเกียรติ 
  ป้ายประชาสมัพนัธ์, โปสเตอร์, แผน่พบัสต๊ิกเกอร์, ส่ิงพมิพห์รือวารสาร  

 บอร์ดต่างๆและวสัดุอุปกรณ์ที่จ  าเป็นต่างๆ ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
 (กองสวสัดิการสงัคม)  
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 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560 ) 
   
      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
         -ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัส าคญัของทางราชการ     จ านวน 30,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัส าคญัของทางราชการจดัประกวด แข่งขนั  
  นิทรรศการ การออกใหบ้ริการประชาชนนอกพื้นที่ ประจ าปี 2562  
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั  
 ค่าสมนาคุณวทิยากรค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ   

ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม)        
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา 

  และการส่งนกักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559)  
        
     ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน   จ านวน 40,000 บาท  
          - เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
  ค่าเบี้ยเล้ียงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 
  การฝึกอบรม ประชุมสมัมนา การเขา้ร่วมกิจกรรมฯ ของพนกังานส่วนต าบล 
 พนกังานจา้ง และผูท้ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมายหรือมีค  าสัง่ใหเ้ขา้ประชุม 

อบรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม)        
  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559)  

      
     ค่าบ  ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน 20,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์
 และทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่น คอมพวิเตอร์ และวสัดุครุภณัฑต่์างๆ 

 ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม)        
(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560) 
 



 

 

(53) 
 ค่าวัสดุ          รวม 80,000 บาท  
      วสัดุส านกังาน         จ านวน 50,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม น ้ ายาลบค าผดิ  

 และวสัดุส านกังานต่างๆ ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  
(กองสวสัดิการสงัคม)    (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง 
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

      วสัดุคอมพวิเตอร์         จ านวน 30,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แป้นพมิพ ์เมา้ส์ แผน่ดิสก ์หมึก กระดาษ  
 วสัดุอุปกรณ์ โปรแกรมและวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม)        
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560)  
     
งบเงินอุดหนุน          รวม 50,000 บาท  
      เงินอุดหนุน          รวม 50,000 บาท  
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ        จ านวน 15,000 บาท  
          - อุดหนุนการด าเนินงานโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   จ านวน 15,000 บาท 
 ของที่ท  าการปกครองอ าเภอนางรองนางรอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ 
 ใหก้บัชุมชน(กองสาธารณสุข) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน 
 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ้ 5)    

เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  168    ล าดบัที่ 1    

     
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์      จ านวน 35,000 บาท  
          - อุดหนุนส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดับุรีรัมย ์ตั้งไว ้20,000 บาท เพือ่จ่ายเป็น 
 ค่าสนบัสนุนโครงการจดัหารายไดเ้พือ่จดักิจกรรมสาธารณกุศลและใหค้วาม 
 ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจงัหวดับุรีรัมยป์ระจ าปี 2562  
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  (กองสวสัดิการสงัคม) 
  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 พ.ศ.2559 ขอ้ 5)เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  167    ล าดบัที่ 1    
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 - อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอนางรอง ตั้งไว ้15,000 บาท   เพือ่จ่ายเป็นค่าสนบัสนุน 

โครงการจดัหารายไดเ้พือ่จดักิจกรรมสาธารณกุศล และใหค้วามช่วยเหลือประชาชน 
ตามภารกิจของก่ิงกาชาดอ าเภอนางรอง ประจ าปี 2562 ปรากฏในแผนงานสร้าง 
ความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม) (ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ้ 5) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  197    ล าดบัที่ 2    

        
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      รวม 271,550 บาท 
งบด าเนินงาน          รวม 225,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 225,000 บาท 
      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
        -โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการพฒันาสตรีประจ าปี 

งบประมาณ 2562        จ านวน 50,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร,  
 ค่าวฒิุบตัร, ค่าวสัดุอุปกรณ์ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ  

อบรม  ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม) 
 เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  133    ล าดบัที่ 1    
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557) 
 

        -โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมการทอเส่ือกกยกลายใหแ้ก่ราษฎรบา้นหนองแช่ไม ้ 
  หมู่ที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562      จ านวน 50,000 บาท         
  เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร,  
 ค่าวสัดุอุปกรณ์ ,ค่าจา้งเหมาบริการ และค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ  

อบรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม)        
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  133    ล าดบัที่ 1     
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557) 
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        -โครงการฝึกอาชีพเสริมการทอฝ้ายหมกัยอ้มจากสีธรรมชาติให้แก่คนพกิาร   จ านวน 50,000 บาท  
           และผูด้ว้ยโอกาสในชุมชน บา้นโคกมะค่าโหรน หมู่ที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ วทิยากร  
ค่าวสัดุอุปกรณ์ค่าจา้งเหมาบริการ และค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ อบรม 
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม)        
 เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  133    ล าดบัที่ 1     
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  
 

        -โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นสิทธิและสวสัดิการทางสงัคมใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุคนพกิาร จ านวน 75,000 บาท  
             และผูป่้วยเอดส์สญัจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมา 

ประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร,  
 ค่าวสัดุอุปกรณ์ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ 

อบรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม)  
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  133    ล าดบัที่ 1     
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
       

    งบเงินอุดหนุน         รวม 30,000 บาท  
      เงินอุดหนุน          รวม 30,000 บาท  
      เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์      จ านวน 30,000 บาท  
           อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลสะเดา  เพือ่จ่ายเป็นค่าสนบัสนุนการจดักิจกรรมของ 
 กลุ่มสตรีต าบลสะเดาในงานวนัชุมนุมสตรีระดบัอ าเภอ เน่ืองในงานวนัแม่แห่งชาติ  
 ประจ าปี 2562 ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  
 (กองสวสัดิการสงัคม)  

เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  170    ล าดบัที่ 6     
 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน 

 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ้ 5)        
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งบลงทุน         รวม  16,550  บาท 
    ครุภณัฑส์ านกังาน         รวม 12,250  บาท 
 -เกา้อ้ีท  างาน แบบมีลอ้ มีที่วางแขน ปรับระดบัสูง-ต ่าได ้                    จ านวน   3,000    บาท 
             ที่นัง่บุฟองน ้ าหุม้ดว้ยผา้ตาข่าย พนกัพงิสูง (ราคาตามทอ้งตลาด) 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม)        
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 23     
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560) 
 
 - ตูเ้อกสารแบบสองบานประตู (ชนิดจดัหาทัว่ไป)     จ านวน 6,000 บาท  
          ตูเ้อกสารแบบสองบานประตู(มอก.) ขนาด 90x45x180 ซม. 
              จ  านวน 1  หลงั ๆ ละ 6,000  บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม)        
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 23     
 (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

              พ.ศ.2560) 
 
-ตูเ้หล็กบานเล่ือน ชนิด 2บานเล่ือน แบบทึบ (ชนิดจดัหาทัว่ไป)  3,250 บาท 
ตูเ้หล็กบานเล่ือน ชนิด 2 บานเล่ือนแบบทึบ ขนาด 40x118x87 ซม. 
จ านวน 1 หลงั ๆ ละ 3,250 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)ปรากฏใน 
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม)        
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  196    ล าดบัที่ 23     
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

        
     ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

-เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)   ราคา 4,300 บาท  
คุณลกัษณะพื้นฐาน – เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงั 
หมึกพมิพ(์Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต – มีความละเอียด 
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ในการพมิพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi – มีความเร็วในการพมิพ ์
ร่างขาวด าไม่นอ้ยกวา่ 20 หนา้ต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)  
- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีไม่นอ้ยกวา่ 10 หน้าต่อนาที(ppm)  
หรือ 4.5 ภาพต่อนาท(ีipm) - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
 หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง – มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
 50 แผน่ - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (กองสวสัดิการสงัคม)        
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  195    ล าดบัที่ 18     
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    รวม 20,000 บาท  
    งบด าเนินงาน          รวม 20,000 บาท  
     ค่าใช้สอย          รวม 10,000 บาท  
      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
         -ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัส าคญัของทางราชการ     จ านวน 10,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัส าคญั ของทางราชการ จดันิทรรศการ 
  ประกวด แข่งขนั การจดักิจกรรม และการจดังานรณรงคโ์ครงการต่างๆ  
 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา 
 ประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ค่าจา้งเหมา 

บริการและค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและ 
นนัทนาการ (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  147    ล าดบัที่ 2     

     (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559)         
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      ค่าวัสดุ          รวม 10,000 บาท  
      วสัดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน 10,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการประชาสัมพนัธ ์เช่น ไมอ้ดั ป้ายผา้ สี  
 กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ที่จ  าเป็นต่างๆ ปรากฏในแผนงานการศาสนา  
 วฒันธรรมและนนัทนาการ (กองการศึกษาฯ)    

 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

 
งานกีฬาและนันทนาการ         รวม 230,000 บาท  
    งบด าเนินงาน          รวม 230,000 บาท  
      ค่าใช้สอย          รวม 230,000 บาท  
      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
         -โครงการจดัการแข่งขนักีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลสะเดา ประจ าปี 2561 
           จ านวน 200,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬา เช่น ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนคณะกรรมการเจา้หนา้ที่ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวลั  
 ค่าถว้ยรางวลั ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ  
 ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (กองการศึกษาฯ )     

 เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  135    ล าดบัที่ 1     
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา  
และการส่งนกักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  

         
 -โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 (วนัที่ 11  มกราคม 2562)  จ านวน 30,000 บาท  

           เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั ของรางวลั  
 ขนมต่างๆ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ในการจดังาน 

 ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (กองการศึกษาฯ) 
เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  147    ล าดบัที่ 3     
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน 
 การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559)    



 

 

(59) 
 
  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        รวม 130,000 บาท  
    งบด าเนินงาน          รวม 120,000 บาท  
      ค่าใช้สอย          รวม 120,000 บาท  
      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
         -โครงการจดังานวนัสงกรานตแ์ละงานวนัสปัดาห์ผูสู้งอาย ุประจ าปี 2562  จ านวน 50,000 บาท  
           (วนัที่   12  เมษายน 2562) เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน เช่น ค่าอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ  
ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (กองการศึกษาฯ)        
 เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  147    ล าดบัที่ 2     

  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน  
การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559)    

         
-โครงการฝึกอบรมจริยธรรมประจ าปี 2562     จ านวน 50,000 บาท  

           เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบริการ 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม 
และนนัทนาการ (กองการศึกษาฯ)   เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  146    ล าดบัที่ 26     
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 ) 

   
-โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย ประจ าปี 2562     จ  านวน 20,000 บาท  

           เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบริการ 
ค่าวสัดุอุปกรณ์และคา่ใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม 

 และนนัทนาการ (กองการศึกษาฯ)    เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  148    ล าดบัที่ 7     
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา  
และการส่งนกักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557)  
 



 

 

(60) 
    งบเงินอุดหนุน         รวม 10,000 บาท  
      เงินอุดหนุน          รวม 10,000 บาท  
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 10,000 บาท  
          - อุดหนุนที่ท  าการปกครองจงัหวดับุรีรัมย ์ตั้งไว ้10,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าสนบัสนุน 
 การจดังานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจ าปี 2562 ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม 
 และนนัทนาการ (กองการศึกษาฯ) )    เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  169    ล าดบัที่ 2     
  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน 
 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ้ 5) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน        รวม 5,610,400 บาท  
    งบลงทุน          รวม 5,610,400  บาท  
      ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        รวม 5,610,400  บาท  
      ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค        
     โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองแช่ไม ้ หมู่ที่ 2         จ านวน   433,400  บาท 

      -ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 208  เมตร  
  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่    คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 832 ตร.ม.  

ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
  (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  

หนา้ที่ 123 ล าดบัที่ 2)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
  

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองตาราช  หมู่ที่ 3     จ านวน   354,200  บาท 
-ปริมาณงานก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง  170  เมตร 
  หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 680 ตร.ม.  
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 121 ล าดบัที่ 3)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       

(61) 



 

 

 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบา้นตาพรหม) บา้นสะเดา หมู่ที่ 6    จ านวน  183,600  บาท 
-ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง  100  เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 350 ตร.ม.  
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 122 ล าดบัที่ 6)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบา้นตาสมหมาย) บา้นสะเดา หมู่ที่ 6    จ านวน  82,600  บาท 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง  45  เมตร 
  หนา 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 158 ตร.ม.  
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 122 ล าดบัที่ 6)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยโรงปลาร้าหนา้วดัสะเดา) บา้นสะเดา หมู่ที่ 6   จ านวน  159,700  บาท 
-ปริมาณงานก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง  87  เมตร 
  หนา 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 305 ตร.ม.  
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 122 ล าดบัที่ 6)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

(62) 



 

 

     โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายกลางบา้น ตอนที่ 2) บา้นดอนหวาย หมู่ที่ 7      จ านวน  356,700 บาท 
-ปริมาณงานก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง  135  เมตร 
  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 675 ตร.ม.  
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 122 ล าดบัที่ 7)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

     โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายแยกบา้นหนองเสม็ด ตอนที่ 1) บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 8   จ านวน 356,700 บาท 
-ปริมาณงานก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง  135  เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 675 ตร.ม. 
 ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 122 ล าดบัที่ 8)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

  โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.(สายหนา้วดัหนองกก ตอนที่ 3) บา้นหนองกก หมู่ที่ 9  จ านวน 356,700 บาท 
-ปริมาณงานก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง  135  เมตร 
  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 675 ตร.ม. 
 ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 122 ล าดบัที่ 9)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

   โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเช่ือมบา้นหนองตาราช ตอนที่ 4) บา้นสองพีน่อ้ง หมู่ที่ 10 จ านวน 498,600 บาท 
ปริมาณงานก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง  159  เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 954 ตร.ม.  
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 



 

 

(63) 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 122 ล าดบัที่ 10) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

     โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นโคกพลวง หมู่ที่ 11            จ านวน 356,700 บาท 
-ปริมาณงานก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง  135  เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 675 ตร.ม.  
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 122 ล าดบัที่ 11) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

     โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายศาลากลางบา้น) บา้นหนองเสม็ด หมู่ที่ 13    จ านวน 381,300 บาท 
-ปริมาณงานก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง  183  เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 732 ตร.ม.  
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 122 ล าดบัที่ 13) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

     โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายกลางบา้น) บา้นหนองมะคา่ หมู่ที่ 14    จ านวน 356,700 บาท 
ปริมาณงานก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง  135  เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 675 ตร.ม. 
 ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 122 ล าดบัที่ 14) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 
 
 



 

 

(64) 
      โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. บา้นมะขามโพรง  หมู่ที่ 4     จ านวน   427,600  บาท 

-ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. ขนาดกวา้งภายใน  0.30 เมตร 

 ยาว 159  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร พร้อมฝาเหล็กปิดฯ  

ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 

(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 129 ล าดบัที่ 66) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

      โครงการก่อสร้างฝาเหล็กปิดรางฯ บา้นเขวา้  หมู่ที่ 5    จ านวน   378,700  บาท 
ปริมาณงาน ก่อสร้างฝาเหล็กปิดรางฯ ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  
ยาว 1.00 เมตร จ านวน 265 ฝา ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 129 ล าดบัที่ 67) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. บา้นโคกมะค่าโหรน หมู่ที่ 12    จ านวน 427,600 บาท 
ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. ขนาดกวา้งภายใน  0.30 เมตร  ยาว 159  เมตร 
 ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร พร้อมฝาเหล็กปิดฯ  
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 132 ล าดบัที่ 94 ) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 

       โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. บา้นจอมปราสาท หมู่ที่ 17    จ านวน 427,600 บาท 
ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. ขนาดกวา้งภายใน  0.30 เมตร ยาว 159  เมตร 
 ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร พร้อมฝาเหล็กปิดฯ  
ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 129 ล าดบัที่ 71 ) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 



 

 

(65) 
     โครงการก่อสร้างทางลาดผูพ้กิาร อาคารหอประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา จ  านวน 47,000  บาท 
 -ก่อสร้างทางลาดผูพ้กิาร อาคารหอประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
 ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 1050 เมตร ยาว 14.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 
 21.30 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 

(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 149 ล าดบัที่ 4 ) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

    
     โครงการก่อสร้างทางลาดผูพ้กิารอาคารส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา จ านวน  25,000 บาท 
 -ก่อสร้างทางลาดผูพ้กิารอาคารส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
 ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง  1.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10.50 ตรม. 

ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 149 ล าดบัที่ 4 ) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

 
 

แผนงานการเกษตร 
  งานส่งเสริมการเกษตร         รวม 935,440 บาท  
    งบบุคลากร          รวม 625,440 บาท  
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 625,440 บาท  
      เงินเดือนพนกังาน         จ านวน 463,440 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  
 จ านวน 1 อตัรา จ  านวน 12 เดือนปรากฏในแผนงานการเกษตร 
  (กองส่งเสริมการเกษตร)    (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต.  

ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 
 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 

              บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  
 
 
        



 

 

(66) 
         เงินประจ าต  าแหน่ง         จ านวน 42,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต  าแหน่งของผูอ้  านวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
 จ านวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
  (กองส่งเสริมการเกษตร)   (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต.  

ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 
 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 

              บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
 
     ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง        จ านวน 108,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจา้ง) ใหแ้ก่พนกังานจา้ง จ  านวน 1 อตัรา    
 อตัราละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
  (กองส่งเสริมการเกษตร)   (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต.  

ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 
 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 

              บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
 
       เงินเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง       จ านวน 12,000 บาท  
          -เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิม่การครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้ง 
           ที่มีสิทธิไดรั้บ จ านวน 1 อตัรา อตัราละ 1,000 บาทจ านวน 12  เดือน 
          ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)        
          (หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต.  
          ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 255 
          เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ 
          บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
 
    งบด าเนินงาน          รวม 310,000 บาท  
      ค่าใช้สอย          รวม 200,000 บาท  
      รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        จ านวน 80,000 บาท  
           -ค่าจา้งเหมาบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคลากรดา้นการเกษตรและ 

บุคคลภายนอกในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเช่น  
ช่วยเหลืองานดา้นการเกษตร จา้งเหมายานพาหนะ 



 

 

(67) 
  และค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆที่จ  าเป็นต่อกิจการของ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)        

(หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 
             ลว.9 ธนัวาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าจา้งเหมาบริการ 
             ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  
       
      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
         -ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน   จ านวน 20,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  
 ค่าเบี้ยเล้ียงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 
  การฝึกอบรม ประชุม สมัมนา การเขา้ร่วมกิจกรรมฯของพนกังานส่วนต าบล  
 พนกังานจา้ง และผูท้ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมายหรือมีค  าสัง่ใหเ้ขา้อบรมประชุม   

ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)        
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559)  

 
-โครงการร่วมใจบูรณาการก าจดัผกัตบชวาและวชัพชืในแหล่งน ้ าสาธารณะ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา ประจ าปีงบประมาณ 2562      จ านวน 100,000 บาท  

           เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร , 
 ค่าวฒิุบตัร,ค่าวสัดุอุปกรณ์, ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ 

ในการฝึกอบรมปรากฏในแผนงานการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร)   
 เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนา้ที่  154    ล าดบัที่ 1     
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557)  
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      ค่าวัสดุ          รวม 110,000 บาท  
      วสัดุส านกังาน         จ านวน 10,000 บาท  
          -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน  ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ  เช่น 
  เอกสารการประชาสมัพนัธ ์หนงัสือ คู่มือ และวารสารต่างๆ กระดาษ แฟ้ม 
  ปาก ดินสอ ชั้นวางเอกสาร  ผา้ตกแต่งเตน็ท/์เวที  และวสัดุส านกังานต่างๆ  

 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)    
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย 
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

        
     วสัดุการเกษตร          จ านวน 80,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือพนัธไ์ม ้ตน้ไม ้พนัธป์ลา  หรือพนัธส์ตัวช์นิดต่างๆ  
 ไมด้อกไมป้ระดบั ปุ๋ ย  และวสัดุการเกษตรอ่ืนๆ ที่จ  าเป็น ส าหรับใชใ้น 
 การด าเนินงานโครงการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัส าหรับตกแต่งภายในบริเวณ 
 ที่ท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และการด าเนินการปลูกตน้ไมใ้นเขต 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบล เพือ่ฟ้ืนฟูและรักษาระบบนิเวศน์   

 ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)    
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย 
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

 
    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน 10,000 บาท  
          - เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการประชาสัมพนัธ ์เช่น  ไมอ้ดั ป้าย กระดาษ  
 โปสเตอร์ รูปภาพ  แผน่ป้ายไวนิล ผา้ สี  และวสัดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและ 

 ประชาสมัพนัธท์ี่จ  าเป็นอ่ืนๆ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)    
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

      วสัดุคอมพวิเตอร์         จ านวน 10,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แป้นพมิพ ์เมา้ส์ แผน่ดิสก ์หมึก  
  กระดาษ วสัดุอุปกรณ์ โปรแกรมและวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์อ่ืนๆ  

 ที่เก่ียวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร)    
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
 



 

 

(69) 
  งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้        รวม 100,000 บาท  
    งบด าเนินงาน          รวม 100,000 บาท  
      ค่าใช้สอย          รวม 50,000 บาท  
      รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
        -โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2562     จ านวน 50,000 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร, 
 ค่าตน้ไม,้พนัธุไ์ม,้ปุ๋ ย,ค่าวสัดุอุปกรณ์,ค่าจา้งเหมาบริการและค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ 

ในโครงการ ปรากฏในแผนงานการเกษตร(กองส่งเสริมการเกษตร)        
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้าย 
ในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 และ(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย 
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

      ค่าวัสดุ          รวม 50,000 บาท  
      วสัดุก่อสร้าง         จ านวน 50,000 บาท  
           -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ ก่อสร้าง ไดแ้ก่ อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู กระเบื้อง สายยาง 
  และวสัดุงานก่อสร้าง  ที่จ  าเป็นต่างๆ ส าหรับงานก่อสร้างและงานปรับปรุงซ่อมแซม 

ทัว่ไป ของงานอนุรักษแ์หล่งน ้ าและป่าไมป้รากฏในแผนงานการเกษตร 
(กองส่งเสริมการเกษตร)  (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย 
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

 
แผนงานการพาณชิย์ 

  งานกิจการประปา         รวม 505,300 บาท  
    งบด าเนินงาน          รวม 50,000 บาท  
      ค่าใช้สอย          รวม 50,000 บาท  
      ค่าบ  ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน 50,000 บาท  
          เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาและจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์เพือ่บ  ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 ระบบประปาในหมู่บา้นที่ช ารุด หรือเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบริการของ 
 ระบบประปาหมู่บา้น ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย ์

(กองช่าง) )  (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย 
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 



 

 

(70) 
    งบลงทุน          รวม 455,300 บาท  
      ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        รวม 455,300 บาท  
      ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค        

โครงการก่อสร้างหอถงัสูงประปาหมู่บา้น บา้นสะบา้ หมู่ที่ 16    จ านวน 455,300 บาท 

-ปริมาณงานก่อสร้างหอถงัสูง (ทรงแชมเปญ) ขนาด  20 ลบ.ม.   

พร้อมงาน เดินท่อ  PVC  เช่ือระบบจ่ายน ้ า ขนาด Ø 2 น้ิว   

ยาวประมาณ 20  เมตร  ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา 

(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
หนา้ที่ 128 ล าดบัที่ 62) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)       
 (ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

  
แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง          รวม 23,980,459  บาท  
    งบกลาง          รวม 23,980,459   บาท  
      งบกลาง          รวม 23,980,459   บาท  
      เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม       จ านวน 199,898 บาท  
           เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม ตามกฎหมายกองทุนประกนัสงัคม 
 ของลูกจา้ง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 168,006 บาท และ  
 (ระบุวตัถุประสงค)์ จ  านวน 31,892  บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
 (ส านกัปลดั)        
       
    เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ        จ านวน 15,840,000 บาท  
           เงินสนบัสนุนเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุจ  านวน 1,980 คน จ านวน 12 เดือน 
  เป็นเงิน 15,840,000 บาท (ระบุวตัถุประสงค)์ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
 (กองสวสัดิการสงัคม)        
      
      เบี้ยยงัชีพคนพกิาร         จ านวน 7,200,000 บาท  
           เงินสนบัสนุนเบี้ยยงัชีพคนพกิาร จ  านวน 750 คน จ านวน 12 เดือน 
  เป็นเงิน 7,200,000 บาท (ระบุวตัถุประสงค)์ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
 (กองสวสัดิการสงัคม)   



 

 

(71) 
       เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์        จ านวน 210,000 บาท  
           เงินสนบัสนุนเบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ  านวน 25 คน จ านวน 12 เดือน 
  เป็นเงิน 150,000 บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (กองสวสัดิการสงัคม)        
       
       ส ารองจ่าย          จ านวน 172,161 บาท  
            เงินส ารองจ่าย เพือ่ไวใ้ชจ่้ายในกรณีจ าเป็นหรือในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ 
 ไวล่้วงหนา้ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ส านกัปลดั)        
       
       รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั        จ านวน 150,000 บาท  
          - เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพประจ าต  าบลสะเดา ประจ าปี 2562  
 จ านวน 150,000 บาท   ปรากฏในแผนงานงบกลาง (กองสาธารณสุขฯ)        
 
          -เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.)   จ านวน 208,400 บาท  
           เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.)  
 (ตามหนงัสือ ส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
 ที่ มท 0808.5/ ว 28 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559)  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ส านกัปลดั)      
    


