
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลปูโยะ

อําเภอ สุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,350,186 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,813,160 บาท
งบบุคลากร รวม 5,609,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ
20,400 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ
11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายก อบต. 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
และรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
และรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ
9,180 บาท/เดือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 10 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน  
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,729,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,831,440 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักปลัด จํานวน 6 อัตรา 
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก่ จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต.
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 258,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 8 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่น เงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 4,870,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 640,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ 
หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานท้องถิน
สังกัดสํานักงานปลัด 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด ซึงเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อน
ชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักปลัด ซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
สังกัดสํานักปลัด ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 3,090,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายวัน รายเดือน ค่าจ้างเหมาต่างๆ 
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุมสภา รับรองผู้มาตรวจเยียม
และศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆ เช่น
งานวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิน และการ
เลือกตังในทุกระดับ

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไปและเลือกตังซ่อมทังในระดับชาติ
และระดับท้องถิน ค่าใช้จ่ายในการทําประชาพิจารณ์หรือประชามติต่างๆ 
รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลเกียวกับการเลือกตัง 
และรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมต่างๆและค่าเบียเลียง
เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง
ในประเทศและต่างประเทศให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือบุคคลอืน
ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดําริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) หน้า 98 ข้อ 2
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553

ค่าเบียเลียง ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าชดใช้เสียหายหรือสินไหมทด
แทน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล 
ค่าชดใช้เสียหายหรือสินไหมทดแทน 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2)ประกาศกระทรวงการคลัง  เรือง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกรณีเจ้าหน้าทีของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก  
ลงวันที 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
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ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 
ลงวันที 10  พฤศจิกายน  2530  

โครงการ อบต.ปูโยะเคลือนทีพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.ปูโยะเคลือนที
พบประชาชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าป้าย,
ค่าเช่าเครืองเสียง,และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 8 ข้อ 1

โครงการกิจกรรม 5 ส. จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส 
เช่น ค่าป้าย,และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ เป็นต้น
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) หน้า 107 ข้อ 5

โครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิ 
รักษ์พืนทีสีเขียว เช่น ค่านํามันเบนซิน,ค่าจัดซือต้นไม้,ค่าป้าย,
ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าวัสดุการเกษตร,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 100 ข้อ 1
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครืองกระจายเสียงตามสายในตําบลปูโยะ จํานวน 385,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครือง
กระจายเสียงตามสายในตําบลปูโยะ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี
1.ปรับปรุงซ่อมแซมเครืองส่งวิทยุ UHF/FM ชุดแม่ข่าย
พร้อมชุดควบคุมลูกข่าย ประกอบด้วย
 - ปรับปรุงซ่อมแซมเครืองส่ง UHF/FM 420.20 Mhz.
 - ปรับปรุงซ่อมแซมเครืองแปลงกระแสไฟฟ้า
 - ปรับปรุงซ่อมแซมเครืองแบ่งกลุ่มการออกอากาศ
 - ปรับปรุงซ่อมแซมเครืองผสมสัญญาณเสียง
    และแปลงสัญญาณโทรศัพท์
 - ปรับปรุงซ่อมแซมเครืองควบคุมเวลาออกอากาศ 5 ช่วงเวลา
 - ปรับปรุงซ่อมแซมเครืองเฝ้าฟังการออกอากาศ
 - ปรับปรุงซ่อมแซมไมโครโฟนตังโต๊ะ
 - ปรับปรุงซ่อมแซมสายนําสัญญาณ 8-10 DFB
 - ปรับปรุงซ่อมแซมสายอากาศไดโพล 4-8 แสตจ 8 Db
 - ปรับปรุงซ่อมแซมเสาทาวเวอร์ความสูง ไม่ตํากว่า 24 เมตร 
   พร้อมสายล่อฟ้า
2.ปรับปรุงซ่อมแซมเครืองรับวิทยุ UHF/FM ชุดลูกข่าย 
ประกอบด้วย
 - ปรับปรุงซ่อมแซมเครืองรับวิทยุ UHF/FM ชุดลูกข่าย 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมเสาอากาศชนิดยากิพร้อมสาย RG58/U
 - ปรับปรุงซ่อมแซมลําโพง ขนาด 20 นิว 60 วัตต์
 - ปรับปรุงซ่อมแซมชุดอุปกรณ์ตัดไฟพร้อมแท่นประกอบเครือง
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 13 ข้อ 3

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เช่น ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ,
ค่าเช่าทีพัก,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าสมนาคุณการดูงาน,
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าป้าย,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 105 ข้อ 1
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โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าสองข้างถนนสายในตําบล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ป่าสองข้างถนนสายในตําบล เช่น ค่านํามันเบนซิน,ค่ายากําจัดวัชพืช,
และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 100 ข้อ 2

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540 แก่บุคลากรและประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรและ
ประชาชน เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,ค่าตอบแทน
วิทยากร,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าเอกสารประกอบการอบรม,ค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 11 ข้อ 1

โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการสําหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และพนักงานจ้าง อบต.ปู
โยะ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม 
และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสําหรับผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน และพนักงานจ้าง อบต.ปูโยะ 
เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,ค่าตอบแทนวิทยากร,
ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าเอกสารประกอบการอบรม,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 106 ข้อ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กล้องถ่ายรูป เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี และอืนๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
นํายาซักล้างต่างๆ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าจัดซือแบตเตอรี
ยางนอก ยางใน นํามันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้าง หม้อนํา ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล
นํามันเบนซิน นํามันเครือง จาระบี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม 
แถบบันทึกเสียง และภาพอัดขยายภาพดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก
เครืองพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครืองกระจายสัณญาณ โปรแกรม ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือค่าวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานและสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ปูโยะ ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานและสถานทีในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ปูโยะ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าธนณัติ ค่าดวงตราไปรษณียกร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงินการคลัง
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสือสารอืนๆ
เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 273,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 273,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีพนักพิง (เบาะนวม) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักพิง (เบาะนวม) จํานวน 50 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.ขนาดกว้าง 440 มม. ลึก 550 มม. สูง 900 มม.
2. เบาะนังและพนักพิงหุ้มหนังเทียม
3. ขาเหล็กชุปโครเมียม
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 12 ข้อ 1

จัดซือชุดไมค์สําหรับผู้ร่วมประชุม จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดไมค์สําหรับผู้ร่วมประชุม จํานวน 4 ตัว
1.ไมโครโฟน คอนแดนเซอร์รับสัญญาณทางด้านหน้า (12-48V)
2.ความถีตอบสนอง 100 Hz - 10 KHz
3.ลําโพงทนกําลังขับ ไม่น้อยกว่า 1 Watt 8 Ohm
4.รับสัญญาณเสียงขาเข้า ไม่น้อยกว่า 50 dB (SPL)
5.ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 12 ข้อ 4

จัดซือตู้เอกสารเหล็ก แบบช่องใส่แฟ้ม จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือตู้เอกสารเหล็ก แบบช่องใส่แฟ้ม จํานวน 2 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.มีชันเก็บแฟ้ม 4 ชัน จํานวน 40 ช่อง
2.มีขนาด 921(กว้าง) x 311(ลึก) x 1,805(สูง) มิลลิเมตร
3.ผลิตจากเหล็กแผ่น SPCC หนา 0.5 มม. โครงตู้หนา 0.6 มม. 
พ่นเคลือบด้วยสีอีพอกซี 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 12 ข้อ 5
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จัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 20 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว เกรด A หน้าโต๊ะมีความหนา
ไม่น้อยกว่า 25 มม.
2.โครงขาเหล็กชุปโครเมียมกันสนิม
3.ขอบ Pvc edgihg หนา 1 มม. ขอบรับแรงกระแทกไม่แตกง่าย
4.ขาพับใหญ่หนา ใต้โต๊ะเสริมกระดูกคานเหล็กไม่เอนตัวใช้ได้นาน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 12 ข้อ 2

จัดซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 3 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
2.มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์โมฟิวส์
3.ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.
4.ใบพัดหน้ากว้าง มีขนาด 26 นิว
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 12 ข้อ 3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

จํานวน 32,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 12 ข้อ 6
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 15,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 2 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 13 ข้อ 7

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 13 ข้อ 8

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นการยกเครืองใหม่
การปะผุสีรถทังคัน ปะผุถังนําทังถัง ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างการสํารวจประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างการสํารวจประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 107 ข้อ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินระดับอําเภอ โดยอุดหนนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
เป็นค่าจ้างเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ฯ,ค่าสําเนาเอกสารต่างๆ,ค่าปรับปรุงซ่อม
แซมวัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินของศูนย์,ค่าวัสดุสํานักงาน และวัสดุอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 11 ข้อ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,977,440 บาท
งบบุคลากร รวม 2,050,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,050,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 4 อัตรา 
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก่ จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต.
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง ทีควรได้รับตามระเบียบฯ
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 158,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่น เงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 848,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 278,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ 
หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานท้องถิน
สังกัดกองคลัง 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อน
ชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง ซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
สังกัดกองคลัง ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายวัน รายเดือน ค่าจ้างเหมาต่างๆ 
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมต่างๆและค่าเบียเลียง
เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง
ในประเทศและต่างประเทศให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือบุคคลอืนทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555

โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดจ้างปรับปรุงระบบแผนทีภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 
ลงวันที 9 มกราคม 2555
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 12 ข้อ 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กล้องถ่ายรูป เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี และอืนๆ ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม 
และแบบพิมพ์ ต่างๆ  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก
เครืองพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครืองกระจายเสียงสัญณาณ 
โปรแกรม ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 79,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 4 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.โครงขา 5 แฉก มีล้อเลือน
2.ทีนังและพนักพิงบุฟองนํา หุ้มหนังเทียม
3.วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ทีนัง ทําด้วยหนังเทียม
4.พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
5.ทีนังหมุนได้รอบตัว ปรับระดับสูงตําได้
6.มีทีท้าวแขน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 13 ข้อ 11

จัดซือตู้ทึบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทึบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือน มกราคม 2561 ดังนี
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3.คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 13 ข้อ 9

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ทําจากไม้ หรือไม้ Paticle Board 
ขนาดกว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.
2.พืนผิวด้านบนโต๊ะทําจากไม้ หรือไม้ Paticle Board 
มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.
3.มีถาดวางแป้นคีย์บอร์ด ทําจากไม้ หรือไม้ Paticle Board 
มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.พร้อมรางเลือน
4.มีทีวางซีพียู ทําจากไม้ หรือ Paticle Board 
มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 13 ข้อ 10
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 1 จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
แบบที 1 จํานวน 2 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง 
หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 13 ข้อ 12
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 14 ข้อ 14

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ 
(ink tank printer) จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 14 ข้อ 13
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 14 ข้อ 15

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,491,080 บาท
งบบุคลากร รวม 221,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 221,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 185,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา 
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก่ จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต.
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 1,269,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ 
หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานท้องถิน
สังกัดสํานักงานปลัด 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อน
ชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักปลัด ซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
สังกัดสํานักปลัด ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 1,198,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายวัน รายเดือน ค่าจ้างเหมาต่างๆ 
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมต่างๆและค่าเบียเลียง
เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทางในประเทศ
และต่างประเทศให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือบุคคลอืนทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555

โครงการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV จํานวน 1,148,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV 
พร้อมศูนย์ควบคุม จํานวน 8 ตัวโดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1.กล้องวงจรปิด IP Camera 2MP พร้อมเลนส์ จํานวน 8 ตัว
2.เครืองควบคุมและสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KV (630 W)
3.สายนําสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนําแสงแบบภายนอกอาคาร 12 Core
4.สายนําสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง(UTP Cable)
5.อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)
6.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 24 port
7.ตู้เหล็กกันนําสําหรับภายนอก Outdoor Steel Cabonet
8.อุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณเครือข่าย Industrial
9.กล่องเชือมสายใยแก้วนําแสง
10.ชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่า
11.ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
12.งานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ยึดสาย สายหัวเชือมต่อสัญญาณอุปกรณ์
เก็บสาย หัวต่อสาย และอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 8 ข้อ 1
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 255,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันภัย และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย ค่าเช่าเต็นท์ ค่านําดืมและ
กาแฟ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 96 ข้อ 1

โครงการฝึกอบรม และฝึกทบทวน อปพร. ภายในตําบล จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม และฝึกทบทวน 
อปพร. ภายในตําบล เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง, 
ค่าตอบแทนวิทยากร ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าป้าย ,ค่าเช่าเครืองเสียง ,
ค่าประกาศนียบัตร ,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 97 ข้อ 3

โครงการส่งเสริมความรู้สาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้สาธารณภัย
เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าป้าย,
ค่าเช่าเครืองเสียง, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ, และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 5 ข้อ 1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่า และฝึกอบรม ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจป้องกัน
ไฟป่าและฝึกอบรม ฯลฯ เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,
ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าเช่าเครืองเสียง, ค่าป้าย, และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 97 ข้อ 5
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอปพร. เช่น ค่าเครืองแบบ 
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น  ถุงมือ หมวก ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,683,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,740,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,740,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 840,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการศึกษา จํานวน 2 อัตรา และ
ครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก่ จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต.
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ส่วนตําบล สังกัดกองการศึกษา ทีควรได้รับตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 614,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก่ จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต.
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 904,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ 
หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานท้องถิน
สังกัดกองการศึกษา 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ซึงเป็นงานเร่งด่วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อน
ชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการศึกษา 
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
สังกัดกองการศึกษา ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายวัน รายเดือน ค่าจ้างเหมาต่างๆ 
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมต่างๆและค่าเบียเลียง
เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทางในประเทศ
และต่างประเทศให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือบุคคลอืนทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555

โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน 
เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,ค่าทีพัก,
ค่าเหมารถรับจ้าง,และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 89 ข้อ 7
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โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา
และแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,
ค่าป้าย,ค่าเช่าเต็นท์,ค่ารางวัล,ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ตามฐาน,
และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 89 ข้อ 8

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,
ค่าป้าย,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าเช่าทีพัก,ค่าวัสดุอุปกรณ์,และค่าใช้จ่าย
อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 104 ข้อ 1

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สู่อาเซียน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สู่อาเซียน เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 89 ข้อ 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สิน บํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ
ภายในกองการศึกษาฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก
เครืองพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครืองกระจายสัณญาณ โปรแกรม ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 39,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้ทึบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทึบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือน มกราคม 2561 ดังนี
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3.คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 14 ข้อ 16

จัดซือตู้เอกสารเหล็ก แบบช่องใส่แฟ้ม จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือตู้เอกสารเหล็ก แบบช่องใส่แฟ้ม จํานวน 2 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.มีชันเก็บแฟ้ม 4 ชัน จํานวน 40 ช่อง
2.มีขนาด 921(กว้าง) x 311(ลึก) x 1,805(สูง) มิลลิเมตร
3.ผลิตจากเหล็กแผ่น SPCC หนา 0.5 มม. โครงตู้หนา 0.6 มม. 
พ่นเคลือบด้วยสีอีพอกซี
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 14 ข้อ 17

จัดซือตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเลือนกระจก จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเลือนกระจก จํานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.เป็นตู้เหล็กบานเลือนเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นภายในได้
2.ตัวตู้เป็นเหล็กพ่นสี มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 118 ซม. ลึก 40 ซม. 
และสูง 80 ซม.
3.ภายในมีชันสําหรับวางสิงของได้ไม่น้อยกว่า 2 ชัน
4.มีความแข็งแรงสามารถรับนําหนักได้มาก
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 15 ข้อ 18
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

จํานวน 16,000 บาท

เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 15 ข้อ 19

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 15 ข้อ 20
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,109,496 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,881,496 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,099,430 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทัศนศึกษาเพือพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กก่อนก่อนวัยเรียน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาเพือพัฒนาศักยภาพ
เด็กเล็กก่อนก่อนวัยเรียน เช่น ค่าอาหารกลางวัน,ค่าป้าย,ค่าตอบแทน
วิทยากร,ค่าสมนาคุณดูงาน,ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 88 ข้อ 6

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตําบลปูโยะ จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และเยาวชนตําบลปูโยะ เช่น ค่าอาหารกลางวัน,ค่าเช่าเครืองเสียง,
ค่าป้าย,ค่าของรางวัล,ค่าเช่าเต็นท์และเวที,และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 7 ข้อ 2
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 879,430 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1.ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
123 คน x 20 บาท x 245 วัน = 602,700 บาท 
2.ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
123 คน x 1,700 บาท = 209,100 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี
51 คน x 200 บาท = 10,200 บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี
51 คน x 200 บาท = 10,200 บาท
 - ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อปี
51 คน x 300 บาท = 15,300 บาท
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อปี
51 คน x 430 บาท = 21,930 บาท
4.ค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ในเขตพืนทีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพือจัดหาสือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ อัตราศูนย์ละ 10,000 บาท ต่อปี
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 6 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 1,782,066 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,782,066 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) 
ในเขตพืนทีตําบลปูโยะ 3 แห่ง 
- โรงเรียนบ้านลาแล 401 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 768,396.20  บาท
- โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 265 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 507,793.00 บาท
- โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 141 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 270,184.20 บาท
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 123 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 235,692.60 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 88 ข้อ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,228,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,228,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ)

จํานวน 3,228,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ สถานศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) จํานวน 3 แห่ง ดังนี
- โรงเรียนบ้านลาแล 401 คนๆละ 20 บาท 200 วัน 
จํานวน 1,604,000 บาท
- โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 265 คนๆละ 20 บาท 200 วัน 
จํานวน 1,060,000 บาท
- โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 141 คนๆละ 20 บาท 200 วัน 
จํานวน 564,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 87 ข้อ 2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 754,000 บาท
งบบุคลากร รวม 444,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 444,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่ จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต.เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่น เงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายวัน รายเดือน ค่าจ้างเหมาต่างๆ 
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

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

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานและอุปกรณืต่างๆ
ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ สมุด แฟ้ม ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 238,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 238,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 223,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ และขึนทะเบียนสัตว์
ในระบบสารสนเทศเพือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 
(THAI RABIES NET) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,
ค่าป้าย,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 92 ข้อ 1

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตําบลปูโยะ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
ตําบลปูโยะ เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 6 ข้อ 1
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โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียและไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันควบคุมโรค
ไข้มาลาเรียและไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,
ค่าป้าย,ค่าวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการอบรม,และ
ค่าเช่าเครืองเสียง
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 4 ข้อ 1 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าวิทยากร,ค่าเช่าเครืองเสียง,
ค่าป้าย,และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการอบรม 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 4 ข้อ 2 

โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,
ค่าวิทยากร,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าป้าย,และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้
ในการอบรม 
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 4 ข้อ 3 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี และอืนๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น วัคซีน ถุงมือ ฯลฯ ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,218,400 บาท
งบบุคลากร รวม 746,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 746,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 464,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 อัตรา 
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก่ จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต.
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ส่วนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม ทีควรได้รับตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่น เงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 462,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ 
หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานท้องถิน
สังกัดกองสวัสดิการสังคม 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึงเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อน
ชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
สังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายวัน รายเดือน ค่าจ้างเหมาต่างๆ 
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมต่างๆและค่าเบียเลียง
เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง
ในประเทศและต่างประเทศให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือบุคคลอืนทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กล้องถ่ายรูป เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี และอืนๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก
เครืองพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครืองกระจายสัณญาณ โปรแกรม ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมเก้าอี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานแบบเหล็ก พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.ขนาด 1,219(กว้าง) x 660(ลึก) x 759(สูง) มิลลิเมตร
2.หน้าโต๊ะเหล็ก PVC พร้อมกระจกปูโต๊ะ
3.ลินชักด้านขวา 3 ลินชัก ลินชักกลาง 1 ลินชัก 
พร้อมกุญแจล็อคลินชัก 2 ชุดกุญแจ
4.ขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได้
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 15 ข้อ 22

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,045,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,426,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,426,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 959,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง จํานวน 3 อัตรา 
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 125,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เช่น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ให้แก่ จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต.
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ส่วนตําบล สังกัดกองช่าง ทีควรได้รับตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้กับพนักงานจ้างในหน่วยงาน เช่น เงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพืนที จชต. เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 716,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 286,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ 
หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานท้องถิน
สังกัดกองช่าง 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อน
ชําระเงินกู้ สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
สังกัดกองช่าง ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายวัน รายเดือน ค่าจ้างเหมาต่างๆ 
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมต่างๆและค่าเบียเลียง
เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง
ในประเทศและต่างประเทศให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง หรือบุคคลอืนทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กล้องถ่ายรูป เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี และอืนๆ 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้างทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก
เครืองพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครืองกระจายสัญญาณ โปรแกรม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 902,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 902,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้ทึบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทึบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือน มกราคม 2561 ดังนี
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3.คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 16 ข้อ 4

จัดซือตู้เอกสารเหล็ก แบบช่องใส่แฟ้ม จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือตู้เอกสารเหล็ก แบบช่องใส่แฟ้ม จํานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.มีชันเก็บแฟ้ม 4 ชัน จํานวน 40 ช่อง
2.มีขนาด 921(กว้าง) x 311(ลึก) x 1,805(สูง) มิลลิเมตร
3.ผลิตจากเหล็กแผ่น SPCC หนา 0.5 มม. โครงตู้หนา 0.6 มม. 
พ่นเคลือบด้วยสีอีพอกซี
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 16 ข้อ 3
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 814,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
โดยมีลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับมกราคม ๒๕๖๑ ดังนี
ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลือน 2 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบดับเบิลแค็บ
(1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 17 ข้อ 5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 15 ข้อ 2
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 7,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 15 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและประบปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะและขนส่ง โดยเป็นการยกเครืองใหม่
การปะผุสีรถทังคัน ปะผุถังนําทังถัง ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง

งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตามบันทึกข้อตกลง MOU ทีทางองค์การบริหารส่วนตําบลปูโยะ
ได้จัดทําร่วมกันกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กล้องถ่ายรูป เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี และอืนๆ 

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือถังขยะขนาดความจุ 120 ลิตร จํานวน 100 ใบ
ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทีลีน เกรด A ทรงเหลียม มีล้อยาง 2 ล้อ 
พร้อมฝาปิด มีหูจับแบบสอดมือได้ สีของถังและฝาถังสีเดียวกัน 
พร้อมพิมพ์ข้อความตาม อบต.กําหนด  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 404,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 404,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 404,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการครอบครัวสัมพันธ์
เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,ค่าตอบแทนวิทยากร,
ค่าเช่าเครืองเสียง,และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 85 ข้อ 1 

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,ค่าตอบแทนวิทยากร,
ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 85 ข้อ 2
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โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,ค่าตอบแทนวิทยากร,
ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าเช่าเต็นท์,ค่าตอบแทนกรรมการ,ค่าของรางวัล,
และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 85 ข้อ 3

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันสมควร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตังครรภ์ก่อนวัยอันสมควร เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าเช่าเครืองเสียง,และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 86 ข้อ 4

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าตอบแทนวิทยากร,
ค่าป้าย,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าเอกสารประกอบการอบรม,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 86 ข้อ 7

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 99 ข้อ 1
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผู้ดูแล เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าเช่าเครืองเสียง,และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 86 ข้อ 5

โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง,
ค่าป้าย,ค่าวิทยากร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 หน้า 10 ข้อ 3

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันท้องถินไทย เช่น ค่าเครืองดืม,ค่าป้าย,ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 111 ข้อ 2

โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บําบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพ
ติดในตําบล

จํานวน 104,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด บําบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพติดในตําบล เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง,ค่าป้าย,ค่าวิทยากร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561–2564 ) ข้อ 8 หน้า 86 
(เงินอุดหนุน)
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โครงการอบรมพนักงานและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพนักงานและประชาชนให้
มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง,ค่าป้าย,ค่าวิทยากร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2561 หน้า 9 ข้อ 2

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน และเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน และเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล ฯลฯ 
เช่น ค่าาหารว่าง,ค่าป้าย,ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 111 ข้อ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวาตอนียะห์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวาตอนียะห์ เช่น ค่าอาหารกลางวัน,ค่าป้าย,
ค่าชุดกีฬา,และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 91 ข้อ 5
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โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน (บึงรามิงเกมส์) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน (บึงรามิงเกมส์) เช่น ค่าป้าย,ค่าเหรียญรางวัล,ค่าถ้วยรางวัล,
ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าเช่าเต็นท์,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 90 ข้อ 2

โครงการแข่งขันกีฬาประจําปีต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาประจําปี
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าทีสนาม,
ค่าชุดกีฬา,ค่าป้าย,ค่าเช่าเต็นท์,ค่าเงินรางวัล,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 90 ข้อ 1

โครงการแข่งขันกีฬาพืนบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาพืนบ้าน
เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีสนาม,ค่าชุดกีฬา,ค่าเงินรางวัล,
ค่าเช่าเต็นท์,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าป้าย,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 90 ข้อ 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานกวนอาซูรอสัมพันธ์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานกวนอาซูรอสัมพันธ์ 
เช่น ค่าวัตถุดิบต่างๆ,ค่าป้าย,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 102 ข้อ 6

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
เช่น ค่าของรางวัล,ค่าตอบแทนกรรมการ,ค่าจัดสถานที,ค่าป้าย,
และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 101 ข้อ 2

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,ค่าจัดสถานที,
ค่าเช่าเต็นท์,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 102 ข้อ 4
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โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ 
เช่น ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม,ค่าป้าย,ค่าตอบแทนวิทยากร,
ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าเช่าเวที,ค่าเงินรางวัล,ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 101 ข้อ 3

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เช่น 
ค่าเทียนพรรษาพร้อมตกแต่ง,ค่าป้าย,ค่าเช่าเต็นท์,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 101 ข้อ 1 

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตาดีกาสัมพันธ์ 
เช่น ค่าอาหารกลางวัน,ค่าตอบแทนคณะกรรมการ,ค่าเช่าเครืองเสียง,
ค่าป้าย,ค่าเช่าเต็นท์และเวที,ค่าเงินรางวัล,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 102 ข้อ 7 
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ การถือศิลอดในเดือนรอมฏอนสัญจร จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เชิงปฏิบัติการถือศิลอดในเดือนรอมฏอนสัญจร 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม,
ค่าป้าย,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 102 ข้อ 5

โครงการศาสนิกสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศาสนิกสัมพันธ์ 
เช่น ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ,ค่าเช่าทีพัก,ค่าอาหารและเครืองดืม,
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าสมนาคุณดูงาน,ค่าป้าย,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 103 ข้อ 10

โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร (ดะวะห์สัญจร) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมจริยธรรมสัญจร 
(ดะวะห์สัญจร) เช่น ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครืองดืม,ค่าป้าย,
ค่าตอบแทนวิทยากร,และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 103 ข้อ 9

โครงการอบรมศาสนาสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมศาสนาสําหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในตําบล เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,
ค่าป้าย,ค่าตอบแทนวิทยากร,และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 103 ข้อ 8 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,938,350 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกทีมีคุณวุฒิวิศวกร ออกแบบ และคํานวณ
แบบก่อสร้าง เช่น ถนน คูระบายนํา รางระบายนํา คสล.ท่อระบายนํา คสล.
ท่อลอดเหลียม คสล. สะพาน คสล. และสิงก่อสร้างอืนๆ

งบลงทุน รวม 3,438,350 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,438,350 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.ปูโยะ จํานวน 2,433,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม 
อบต.ปูโยะ  ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร 
ตามแบบรายละเอียด อบต.กําหนด
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 9 ข้อ 1

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ปูโยะ จํานวน 602,800 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.ปูโยะ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 8.5 เมตร 
ตามแบบรายละเอียด อบต.กําหนด
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม ครังที 1 หน้า 9 ข้อ 2

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 92,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ 
ตามหนังสือ กค(กวจ) 0405.2/ว110 ลว 5 มี.ค. 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษา ปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 260,050 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน คูระบายนํา รางระบายนํา คสล. 
ท่อระบายนํา. อาคารระบบประปาหมู่บ้าน ระบบชลประทาน 
และสิงก่อสร้างอืนๆ
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกทีมีคุณวุฒิวิศวกร ออกแบบ 
และคํานวณแบบก่อสร้างสาธารณูปการ เช่น อาคารสํานักงาน 
อาคารเอนกประสงค์ อาคารหอประชุม อาคารระบบประปาหรือ
ระบบชลประทาน และสิงก่อสร้างอืนๆ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ปุ๋ยหมักชีวภาพ เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,
ค่าวิทยากร, และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 93 ข้อ 2

โครงการฝึกอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ 
เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง,ค่าป้าย,ค่าวิทยากร,
และค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 93 ข้อ 3

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม ปุ๋ย ฯลฯ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,822,000 บาท
งบกลาง รวม 7,822,000 บาท
งบกลาง รวม 7,822,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันภัยสังคมของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ 
ด่วนทีสุด สํานักงาน ก.จ.ก.ท และก.อบต. ที มท 0809.5/ว 9 
ลงวันที 22 มกราคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 94 ข้อ 2

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้พิการ คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ในอัตราคนละ 800 บาท/เดือน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2552 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 94 ข้อ 3

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์คนละ 500 บาท/เดือน 
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 94 ข้อ 1

สํารองจ่าย จํานวน 600,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีทีจําเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ 667 
ลงวันที 12 มีนาคม 2545 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนปูโยะ จํานวน 20,000 บาท
เพือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปูโยะ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว2502 
ลงวันที 20 ส.ค. 2553

วันทีพิมพ์ : 20/9/2561  11:41:24 หน้า : 50/51



เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลปูโยะ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลปูโยะ 
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ. 2557

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ผู้รับบํานาญ ลูกจ้างและพนักงานจ้างทีถึงแก่ความตาย ตามหนังสือ 
ด่วนทีสุด สํานักงาน ก.จ.ก.ท และก.อบต. ที มท 0809.3/ว 90 
ลงวันที 25 ธันวาคม 2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของพนักงานส่วนตําบล 
ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี 
ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้
/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 8) พ.ศ. 2556
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