
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

อําเภอ สุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,695,958 บาท

งบบุคลากร รวม 5,794,658 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ
20,400 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ
11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก อบต. 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
และรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
และรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ
9,180 บาท/เดือน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 10 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน  
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,914,738 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,924,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ใหแก พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด จํานวน 6 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 229,260 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ใหแก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,208,798 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 8 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานจางในหนวยงาน เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแก จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 4,800,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 520,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
เชน คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการประเมินชุดตางๆ 
หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานทองถิ่น
สังกัดสํานักงานปลัด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดสํานักปลัด ซึ่งเปน
งานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ไดแก คาเชาบาน คาเชาซื้อบาน หรือคาผอน
ชําระเงินกู สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
สังกัดสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 3,160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมารายวัน รายเดือน คาจางเหมาตางๆ 
คาเย็บหนังสือ เขาปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองการประชุมสภา รับรองผูมาตรวจเยี่ยม
และศึกษาดูงาน คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตางๆ เชน
งานวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น และการเลือก
ตั้งในทุกระดับ

จํานวน 950,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซอมทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่น คาใชจายในการทําประชาพิจารณหรือประชามติตางๆ 
รวมถึงการรณรงคประชาสัมพันธ การใหขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และรายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆและคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวางเดินทาง
ในประเทศและตางประเทศใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง หรือบุคคลอื่น
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และแกไขเพิ่มเติมฯ
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คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา 78 ขอ 2

คาเบี้ยเลี้ยง คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาชดใชเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาของรางวัล หรือเงินรางวัล 
คาชดใชเสียหายหรือสินไหมทดแทน 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหม
ทดแทนกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก  
ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554

คาพวงมาลัย กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อพวงมาลัย กระเชาดอกไมและพวงมาลา  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 
ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2530

วันที่พิมพ : 9/9/2562  10:08:37 หนา : 6/64



โครงการ อบต.ปูโยะเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.ปูโยะเคลื่อนที่
พบประชาชน เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาป้าย,
คาเชาเครื่องเสียง,และคาใชจายอื่นๆ 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 88 ขอ 10

โครงการกิจกรรม 5 ส. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส 
เชน คาป้าย,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ เปนตน
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หนา 86 ขอ 4

โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ 
รักษพื้นที่สีเขียว เชน คาน้ํามันเบนซิน,คาจัดซื้อตนไม,คาป้าย,
คาเชาเครื่องเสียง,คาวัสดุการเกษตร,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 80 ขอ 1
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เชน คาจางเหมารถปรับอากาศ,
คาเชาที่พัก,คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาสมนาคุณการดูงาน,
คาตอบแทนวิทยากร,คาป้าย,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 86 ขอ 1

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนปาสองขางถนนสายในตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
ปาสองขางถนนสายในตําบล เชน คาน้ํามันเบนซิน,คายากําจัดวัชพืช,
และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 80 ขอ 2
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ เชน เปนคาจางเจาหนาที่ประจําศูนยฯ,คาสําเนา
เอกสารตางๆ,คาปรับปรุงซอมแซมวัสดุครุภัณฑและทรัพยสินของศูนย,
คาวัสดุสํานักงาน และวัสดุอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 88 ขอ 9

โครงการสรางความรูความเขาใจใน พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540 แกบุคลากรและประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางความรูความเขาใจ
ใน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แกบุคลากรและ
ประชาชน เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาตอบแทน
วิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,คาเอกสารประกอบการอบรม,คาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 86 ขอ 3
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โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
สําหรับผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และพนักงานจาง อบต.ปูโยะ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม 
และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสําหรับผูบริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน และพนักงานจาง อบต.ปูโยะ 
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาตอบแทนวิทยากร,
คาเชาเครื่องเสียง,คาเอกสารประกอบการอบรม,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 86 ขอ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ กลองถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู เกาอี้ และอื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเปน
ตองใชในสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด
น้ํายาซักลางตางๆ เปนตน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คาจัดซื้อแบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก หัวเทียน กระจกมองขาง หมอน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟิลม 
แถบบันทึกเสียง และภาพอัดขยายภาพดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับหมึก
เครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อคาวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกไดตามระเบียบฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสํานักงานและสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ปูโยะ ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานและสถานที่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ปูโยะ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจาย คาฝากสงไปรษณีย คาธนณัติ คาดวงตราไปรษณียกร
คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนในระบบบริหารการเงินการคลัง
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรภาพ โทรสาร คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ
เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 3,061,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 161,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.โครงขา 5 แฉก มีลอเลื่อน
2.ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ํา หุมหนังเทียม
3.วัสดุปิดดานหลังพนักพิงและใตที่นั่ง ทําดวยหนังเทียม
4.พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
5.ที่นั่งหมุนไดรอบตัว ปรับระดับสูงต่ําได
6.มีที่ทาวแขน
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 94 ขอ 14

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
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เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 93 ขอ 9

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.5 GHz หรือดีกวา 
จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio 
ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 93 ขอ 8
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink tank printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(ink tank printer) จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมนอยกวา 20 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 94 ขอ 11

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 94 ขอ 12 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะและขนสง โดยเปนการยกเครื่องใหม
การปะผุสีรถทั้งคัน ปะผุถังน้ําทั้งถัง ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,900,000 บาท
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน จํานวน 2,900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อที่ดิน  ขนาดเนื้อที่ไมนอยกวา 5 ไร 
รายละเอียดและรูปแบบตามที่ อบต.กําหนด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 88 ขอ 11

งบรายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางการสํารวจประเมินความพึ่งพอใจตอการใหบริการประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางการสํารวจประเมินผลความพึงพอใจตอการ
ใหบริการประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 87 ขอ 6  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,602,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,059,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,059,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ใหแก พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 4 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ใหแก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง ที่ควรไดรับตามระเบียบฯ 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 670,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานจางในหนวยงาน เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแก จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 528,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 268,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
เชน คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการประเมินชุดตางๆ 
หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานทองถิ่น
สังกัดกองคลัง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดกองคลัง ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ไดแก คาเชาบาน คาเชาซื้อบาน หรือคาผอน
ชําระเงินกู สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
สังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมารายวัน รายเดือน คาจางเหมาตางๆ 
คาเย็บหนังสือ เขาปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆและคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวางเดินทาง
ในประเทศและตางประเทศใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ กลองถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู เกาอี้ และอื่นๆ ฯลฯ

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

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน 
เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ ปากกา กระดาษ แฟ้ม 
และแบบพิมพ ตางๆ  ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับหมึก
เครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องกระจายเสียงสัญณาณ 
โปรแกรม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเอกสารเหล็ก แบบชองใสแฟ้ม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเอกสารเหล็ก แบบชองใสแฟ้ม จํานวน 3 ตู
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.มีชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น จํานวน 40 ชอง
2.มีขนาด 921(กวาง) x 311(ลึก) x 1,805(สูง) มิลลิเมตร
3.ผลิตจากเหล็กแผน SPCC หนา 0.5 มม. โครงตูหนา 0.6 มม. 
พนเคลือบดวยสีอีพอกซี่ 
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 95 ขอ 20

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 534,000 บาท

งบบุคลากร รวม 386,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 386,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ใหแก พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ใหแก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานจางในหนวยงาน เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแก จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
เชน คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการประเมินชุดตางๆ 
คาปวยการ อปพร. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานทองถิ่น สังกัดสํานักงานปลัด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดสํานักปลัด ซึ่งเปนงานเรงดวนนอก
เวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ไดแก คาเชาบาน คาเชาซื้อบาน หรือคาผอน
ชําระเงินกู สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
สังกัดสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 57,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมารายวัน รายเดือน คาจางเหมาตางๆ 
คาเย็บหนังสือ เขาปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆและคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวางเดินทาง
ในประเทศและตางประเทศใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมฯ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงปีใหม และสงกรานต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงปีใหม และสงกรานต เชน คาป้าย คาเชาเต็นท คาน้ําดื่มและกาแฟ และ
คาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 75 ขอ 1    

โครงการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน อปพร. ภายในตําบล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน 
อปพร. ภายในตําบล เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง, 
คาตอบแทนวิทยากร ,คาวัสดุอุปกรณ ,คาป้าย ,คาเชาเครื่องเสียง ,
คาประกาศนียบัตร ,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 75 ขอ 2
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โครงการสงเสริมสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟปา และฝึกอบรม ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนภารกิจป้องกัน
ไฟปาและฝึกอบรม ฯลฯ เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,
คาตอบแทนวิทยากร, คาเชาเครื่องเสียง, คาป้าย, และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 75 ขอ 4   

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

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายของอปพร. เชน คาเครื่องแบบ 
ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ฯลฯ  

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน  ถุงมือ หมวก ฯลฯ     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,759,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,968,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,968,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก 
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองการศึกษา จํานวน 2 อัตรา และ
ครูผูดูแลเด็ก 2 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ใหแก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองการศึกษา ที่ควรไดรับตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 740,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานจางในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ใหแก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 789,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
เชน คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการประเมินชุดตางๆ 
หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานทองถิ่น
สังกัดกองการศึกษา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดกองการศึกษา ซึ่งเปนงานเรงดวน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ไดแก คาเชาบาน คาเชาซื้อบาน หรือคาผอน
ชําระเงินกู สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดกองการศึกษา 
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
สังกัดกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 524,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมารายวัน รายเดือน คาจางเหมาตางๆ 
คาเย็บหนังสือ เขาปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆและคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวางเดินทาง
ในประเทศและตางประเทศใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมฯ

โครงการคายเยาวชนภาคฤดูรอน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคายเยาวชนภาคฤดูรอน 
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาที่พัก,
คาเหมารถรับจาง,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 64 ขอ 3
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โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและแขงขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา
และแขงขันทักษะทางวิชาการ เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,
คาป้าย,คาเชาเต็นท,คารางวัล,คาวัสดุอุปกรณที่ใชตามฐาน,
และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 65 ขอ 7

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,
คาป้าย,คาตอบแทนวิทยากร,คาเชาที่พัก,คาวัสดุอุปกรณ,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 82 ขอ 1

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สูอาเซียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สูอาเซียน เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาตอบแทนวิทยากร,คาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 64 ขอ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมทรัพยสิน บํารุงรักษาครุภัณฑตางๆ
ภายในกองการศึกษาฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเปน
ตองใชในสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับหมึก
เครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องกระจายสัณญาณ โปรแกรม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 98 ขอ 32
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,906,602 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,870,602 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,167,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กกอนกอนวัยเรียน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กเล็กกอนกอนวัยเรียน เชน คาอาหารกลางวัน,คาป้าย,คาตอบแทน
วิทยากร,คาสมนาคุณดูงาน,คาจางเหมารถปรับอากาศ,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 64 ขอ 2

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตําบลปูโยะ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
และเยาวชนตําบลปูโยะ เชน คาอาหารกลางวัน,คาเชาเครื่องเสียง,
คาป้าย,คาของรางวัล,คาเชาเต็นทและเวที,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 66 ขอ 10
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 947,100 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1.คาอาหารกลางวันใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
130 คน x 20 บาท x 245 วัน = 637,000 บาท 
2.คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
130 คน x 1,700 บาท = 221,000 บาท
3.คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 - คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท ตอปี
70 คน x 200 บาท = 14,000 บาท
 - คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท ตอปี
70 คน x 200 บาท = 14,000 บาท
 - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ตอปี
70 คน x 300 บาท = 21,000 บาท
 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท ตอปี
70 คน x 430 บาท = 30,100 บาท
4.คาใชจายของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ
ของความเปนชาติ อัตราศูนยละ 10,000 บาท ตอปี
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 65 ขอ 5
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ค่าวัสดุ รวม 1,703,502 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,703,502 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
ในเขตพื้นที่ตําบลปูโยะ 3 แหง 
- โรงเรียนบานลาแล 373 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 714,742.60  บาท
- โรงเรียนบานโต๊ะเวาะ 261 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 500,128.20 บาท
- โรงเรียนบานกูแบอีแก 125 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 239,525.00 บาท
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 130 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน
จํานวน 249,106.00 บาท
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 66 ขอ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,036,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,036,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

จํานวน 3,036,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย
อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 3 แหง ดังนี้
- โรงเรียนบานลาแล 373 คนๆละ 20 บาท 200 วัน 
จํานวน 1,492,000 บาท
- โรงเรียนบานโต๊ะเวาะ 261 คนๆละ 20 บาท 200 วัน 
จํานวน 1,044,000 บาท
- โรงเรียนบานกูแบอีแก 125 คนๆละ 20 บาท 200 วัน 
จํานวน 500,000 บาท
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 65 ขอ 8

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 770,000 บาท

งบบุคลากร รวม 376,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ใหแก จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานจางในหนวยงาน เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแก จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 384,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
เชน คาปวยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น คณะกรรมการตรวจการจาง 
คณะกรรมการประเมินชุดตางๆ หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษสําหรับพนักงานทองถิ่น สังกัดกองสวัสดิการสังคม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึ่งเปนงานเรงดวน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
สังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษา
บุตรได ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมารายวัน รายเดือน คาจางเหมาตางๆ 
คาเย็บหนังสือ เขาปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 7,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆ
ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ สมุด แฟ้ม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก พรอมเกาอี้ 
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาด 1,219(กวาง) x 660(ลึก) x 759(สูง) มิลลิเมตร
2.หนาโต๊ะเหล็ก PVC พรอมกระจกปูโต๊ะ
3.ลิ้นชักดานขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก 
พรอมกุญแจล็อคลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ
4.ขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด 
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 97 ขอ 27
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 218,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 218,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 203,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว
ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบา 
(THAI RABIES NET) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตําบลปูโยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
ตําบลปูโยะ เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาตอบแทนวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 81 ขอ 1

โครงการป้องกันควบคุมโรคไขมาลาเรียและไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันควบคุมโรค
ไขมาลาเรียและไขเลือดออก เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,
คาป้าย,คาวิทยากร,คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม,และ
คาเชาเครื่องเสียง
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 68 ขอ 4      
(เงินอุดหนุน)
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส และโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด โรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,
คาป้าย,และคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 68 ขอ 5      
(เงินอุดหนุน)

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาตอบแทนวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 67 ขอ 1
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โครงการสงเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,
คาวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,คาป้าย,และคาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการอบรม 
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 68 ขอ 6      
(เงินอุดหนุน)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ โต๊ะ ตู เกาอี้ และอื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เชน วัคซีน ถุงมือ ฯลฯ ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,250,960 บาท

งบบุคลากร รวม 754,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 754,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 482,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก 
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 80,340 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ใหแก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม ที่ควรไดรับตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานจางในหนวยงาน เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแก จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 475,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
เชน คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการประเมินชุดตางๆ 
หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานทองถิ่น
สังกัดกองสวัสดิการสังคม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึ่งเปนงาน
เรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ 

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ไดแก คาเชาบาน คาเชาซื้อบาน หรือคาผอน
ชําระเงินกู สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
สังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรได ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมารายวัน รายเดือน คาจางเหมาตางๆ 
คาเย็บหนังสือ เขาปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใขจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆและคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวางเดินทาง
ในประเทศและตางประเทศใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ กลองถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู เกาอี้ และอื่นๆ ฯลฯ

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเปน
ตองใชในสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับหมึก
เครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องกระจายสัณญาณ โปรแกรม ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 21,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,100 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.5 GHz หรือดีกวา 
จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio 
ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 100 ขอ 39
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จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 100 ขอ 41

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 100 ขอ 42
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 700 บาท
งบลงทุน รวม 700 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 101 ขอ 47

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,669,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,516,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,516,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,020,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ใหแก พนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง จํานวน 3 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 153,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานในหนวยงาน เชน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ใหแก จนท.ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต.
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองชาง ที่ควรไดรับตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหกับพนักงานจางในหนวยงาน เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแก จนท.
ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่ จชต. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 1,054,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 574,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
เชน คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการประเมินชุดตางๆ 
หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานทองถิ่น
สังกัดกองชาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดกองชาง ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ไดแก คาเชาบาน คาเชาซื้อบาน หรือคาผอน
ชําระเงินกู สําหรับพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
สังกัดกองชาง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได 
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมารายวัน รายเดือน คาจางเหมาตางๆ 
คาเย็บหนังสือ เขาปก คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร  
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆและคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวางเดินทาง
ในประเทศและตางประเทศใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ กลองถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู เกาอี้ และอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเปน
ตองใชในสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสรางที่สามารถเบิกไดตามระเบียบฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับหมึก
เครื่องพิมพ อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,000 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฉบับธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3) บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา 2,000 จุด
และสรางเสนทางได 200 เสนทาง
4) บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติไดถึง 10,000 จุด
5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู และขอมูลตําแหนงสถานที่สําคัญ
ไมนอยกวา 500,000 ตําแหนง
6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัด
ความดันบรรยากาศ
7) มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง USB Port
แบบ High-Speed
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 103 ขอ 53 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนวย มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 
และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 103 ขอ 55
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 102 ขอ 52

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะและขนสง โดยเปนการยกเครื่องใหม
การปะผุสีรถทั้งคัน ปะผุถังน้ําทั้งถัง ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง

งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

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

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ที่สามารถเบิกไดตามระเบียบฯ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยใหกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตามบันทึกขอตกลง MOU ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
ไดจัดทํารวมกันกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
เชน การซอมครุภัณฑยานพาหนะ กลองถายรูป เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู เกาอี้ และอื่นๆ

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อถังขยะขนาดความจุ 120 ลิตร จํานวน 100 ใบ
ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทีลีน เกรด A ทรงเหลี่ยม มีลอยาง 2 ลอ 
พรอมฝาปิด มีหูจับแบบสอดมือได สีของถังและฝาถังสีเดียวกัน 
พรอมพิมพขอความตาม อบต.กําหนด

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกันฝน 
หมวก ผาปิดจมูก ผากันเปื้อน รองเทายาง ถุงมือยาง 
เสื้อกั๊กสะทอนแสง ฯลฯ สําหรับคนงานเก็บขยะมูลฝอย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 374,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 374,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการครอบครัวสัมพันธ
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาตอบแทนวิทยากร,
คาเชาเครื่องเสียง,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 69 ขอ 1
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้งครรภกอนวัยอันสมควร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหาการ
ตั้งครรภกอนวัยอันสมควร เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาตอบแทนวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 69 ขอ 4

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาตอบแทนวิทยากร,
คาป้าย,คาเชาเครื่องเสียง,คาเอกสารประกอบการอบรม,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 70 ขอ 7

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาตอบแทนวิทยากร,
คาเชาเครื่องเสียง,คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 69 ขอ 2
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาตอบแทนวิทยากร,
คาเชาเครื่องเสียง,คาเชาเต็นท,คาตอบแทนกรรมการ,คาของรางวัล,
และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 69 ขอ 3

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดูแล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผูดูแล เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาตอบแทนวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 70 ขอ 5

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันทองถิ่นไทย เชน คาเครื่องดื่ม,คาป้าย,คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 89 ขอ 2
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โครงการสนับสนุนป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด บําบัดฟื้นฟูผูติดยาเสพติด
ในตําบล

จํานวน 104,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด บําบัดฟื้นฟูผูติดยาเสพติดในตําบล เชน 
คาอาหารกลางวัน,อาหารวาง,คาป้าย,คาวิทยากร ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 70 ขอ 8
(เงินอุดหนุน)

โครงการอบรมพนักงานและประชาชนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพนักงานและประชาชนใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน คาอาหารกลางวัน,อาหารวาง,คาป้าย,คาวิทยากร ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 77 ขอ 1

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ 
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาตอบแทนวิทยากร,คาเชาเครื่องเสียง,คาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 79 ขอ 1
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และเวที่ประชาคม
หมูบาน/ตําบล ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล ฯลฯ 
เชน คาอาหารวาง,คาป้าย,คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 89 ขอ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กวาตอนียะห จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาสัมพันธ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวาตอนียะห เชน คาอาหารกลางวัน,คาป้าย,
คาชุดกีฬา,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 71 ขอ 4
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โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน (บึงรามิงเกมส) จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน (บึงรามิงเกมส) เชน คาป้าย,คาเหรียญรางวัล,คาถวยรางวัล,
คาเชาเครื่องเสียง,คาเชาเต็นท,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 71 ขอ 2

โครงการแขงขันกีฬาประจําปีตานยาเสพติด จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาประจําปี
ตานยาเสพติด เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสินและเจาหนาที่สนาม,
คาชุดกีฬา,คาป้าย,คาเชาเต็นท,คาเงินรางวัล,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 71 ขอ 1
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โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน
เชน คาตอบแทนเจาหนาที่สนาม,คาชุดกีฬา,คาเงินรางวัล,
คาเชาเต็นท,คาเชาเครื่องเสียง,คาป้าย,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 71 ขอ 3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานกวนอาซูรอสัมพันธ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานกวนอาซูรอสัมพันธ 
เชน คาวัตถุดิบตางๆ,คาป้าย,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 84 ขอ 6
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
เชน คาของรางวัล,คาตอบแทนกรรมการ,คาจัดสถานที่,คาป้าย,
และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 83 ขอ 2

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต 
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาจัดสถานที่,
คาเชาเต็นท,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 83 ขอ 3
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โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ 
เชน คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม,คาป้าย,คาตอบแทนวิทยากร,
คาเชาเครื่องเสียง,คาเชาเวที,คาเงินรางวัล,คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 83 ขอ 4

โครงการจัดงานวันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเขาพรรษา เชน 
คาเทียนพรรษาพรอมตกแตง,คาป้าย,คาเชาเต็นท,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 83 ขอ 1
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โครงการตาดีกาสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตาดีกาสัมพันธ 
เชน คาอาหารกลางวัน,คาตอบแทนคณะกรรมการ,คาเชาเครื่องเสียง,
คาป้าย,คาเชาเต็นทและเวที,คาเงินรางวัล,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 84 ขอ 7

โครงการฝึกอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติ การถือศิลอดในเดือนรอมฏอนสัญจร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรู
เชิงปฏิบัติการถือศิลอดในเดือนรอมฏอนสัญจร 
เชน คาตอบแทนวิทยากร,คาอาหาร,คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม,
คาป้าย,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 84 ขอ 5

โครงการศาสนิกสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศาสนิกสัมพันธ 
เชน คาจางเหมารถปรับอากาศ,คาเชาที่พัก,คาอาหารและเครื่องดื่ม,
คาตอบแทนวิทยากร,คาสมนาคุณดูงาน,คาป้าย,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 85 ขอ 10
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โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร (ดะวะหสัญจร) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมจริยธรรมสัญจร 
(ดะวะหสัญจร) เชน คาอาหารและอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม,คาป้าย,
คาตอบแทนวิทยากร,และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 85 ขอ 9

โครงการอบรมศาสนาสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมศาสนาสําหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในตําบล เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,
คาป้าย,คาตอบแทนวิทยากร,และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 84 ขอ 8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,461,100 บาท

งบลงทุน รวม 3,461,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,461,100 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบือแนกูวะ - เจาะบากง หมูที่ 3 จํานวน 2,524,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดจางตามโครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบือแนกูวะ - เจาะบากง หมูที่ 3
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบรายละเอียด อบต. กําหนด
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 55 ขอ 60

โครงการกอสรางถนน คสล. สายเปาะซูปอซี หมูที่ 2 จํานวน 145,300 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดจางตามโครงการกอสรางถนน คสล.
สายเปาะซูปอซี หมูที่ 2
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบรายละเอียด อบต. กําหนด
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 52 ขอ 41
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โครงการตีเสนจราจร 1 เสน สายลาแล - ปูโยะ หมูที่ 1,2 จํานวน 14,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดจางตามโครงการตีเสนจราจร 1 เสน 
สายลาแล - ปูโยะ หมูที่ 1,2
ตีเสนจราจร 1 เสน ระยะทาง 1,095 เมตร
ตามแบบรายละเอียด อบต. กําหนด
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 51 ขอ 39

โครงการตีเสนจราจร 3 เสน สายกูแบอีแก - โคกสือแด หมูที่ 4 จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดจางตามโครงการตีเสนจราจร 3 เสน 
สายกูแบอีแก - โคกสือแด หมูที่ 4
ตีเสนจราจร 3 เสน ระยะทาง 730 เมตร
ตามแบบรายละเอียด อบต. กําหนด
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 51 ขอ 40

โครงการตีเสนจราจร 3 เสน สายแยกโต๊ะเวาะ - บาโงแบกอ หมูที่ 3 จํานวน 159,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดจางตามโครงการตีเสนจราจร 3 เสน 
สายแยกโต๊ะเวาะ - บาโงแบกอ หมูที่ 3
ตีเสนจราจร 3 เสน ระยะทาง 1,700 เมตร
ตามแบบรายละเอียด อบต. กําหนด
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 52 ขอ 42
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เชน 
ปรับปรุงหรือซอมแซมถนน คูระบายน้ํา รางระบายน้ํา คสล. 
ทอระบายน้ํา. อาคารระบบประปาหมูบาน ระบบชลประทาน 
และสิ่งกอสรางอื่นๆ

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิวิศวกร ออกแบบ 
และคํานวณแบบกอสรางสาธารณูปการ เชน อาคารสํานักงาน 
อาคารเอนกประสงค อาคารหอประชุม อาคารระบบประปาหรือ
ระบบชลประทาน และสิ่งกอสรางอื่นๆ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ปุ๋ยหมักชีวภาพ เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,
คาวิทยากร, และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 73 ขอ 2
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โครงการฝึกอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ 
เชน คาอาหารกลางวันและอาหารวาง,คาป้าย,คาวิทยากร,
และคาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 73 ขอ 3

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

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม ปุ๋ย ฯลฯ
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริม อนุรักษและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม อนุรักษและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน  คาอาหารกลางวัน
และอาหารวาง,คาตอบแทนวิทยากร, คาเชาเครื่องเสียง, คาป้าย,
และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนา 81 ขอ 2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,753,000 บาท

งบกลาง รวม 7,753,000 บาท
งบกลาง รวม 7,753,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 154,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันภัยสังคมของพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ในอัตรารอยละหาของคาจาง 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ 
ดวนที่สุด สํานักงาน ก.จ.ก.ท และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายปี ของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี 
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท.0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,900,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 74 ขอ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ในอัตราคนละ 800 บาท/เดือน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2552 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 74 ขอ 3
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดสคนละ 500 บาท/เดือน 
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 74 ขอ 1

สํารองจาย จํานวน 600,000 บาท

เพื่อใชจายในกรณีที่จําเปนฉุกเฉินหรือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ 667 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนปูโยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปูโยะ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502 
ลงวันที่ 20 ส.ค. 2553 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลปูโยะ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลปูโยะ 
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557

เงินชวยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษใหกับพนักงานสวนตําบล 
ผูรับบํานาญ ลูกจางและพนักงานจางที่ถึงแกความตาย ตามหนังสือ 
ดวนที่สุด สํานักงาน ก.จ.ก.ท และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 177,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของพนักงานสวนตําบล 
ในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี 
ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให
/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
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