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  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม 

อ ำเภอแก้งครอ้   จังหวัดชัยภูมิ 

        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,487,200 บาท แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง     รวม 14,256,469 บาท 

  งบกลาง รวม 14,256,469 บาท 

   งบกลาง รวม 14,256,469 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 227,228 บำท 

      

        เพื่อจำ่ยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ

อันตรำยหรอืเจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำย และคลอด

บุตร ฯลฯ ตำม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรำ

ร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง เงินเพิ่มคำ่ครอง

ชีพ ค่ำจำ้งช่ัวครำว  เป็นเงิน 224,725 .- บำทโดยปฏิบตัิตำม

หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 และ

หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏำคม 2557 และ

ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน เรื่อง มำตรำฐำนทั่วไป

เกี่ยวกับพนักงำนจำ้ง จ ำนวน 224,725.-บำท  

       

      

   เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 9,500,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพื่อรองรับกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุ

ที่มอีำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป ที่มคีุณสมบัติครบถ้วนตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรจ่ำยเงนิ

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.
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2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงนิเบีย้ยังชีพไว้กับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ำยอัตรำเบีย้ยังชีพรำยเดือน

แบบขั้นบันได เว้นแตใ่นส่วนของเงนิเพิ่มที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมข้อ 18 (2) แหง่ระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจำ่ยเงินสงเครำะหเ์พื่อกำรยัง

ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ที่ได้ด ำเนินกำรมำก่อนใช้ฐำนข้อมูลจ ำนวน

ผูสู้งอำยุตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผูม้ีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสู้งอำยุ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562โดยค ำนวณ 

จำกอัตรำเฉลี่ยกำรเพิ่มขึน้ 3 ป ี ย้อนหลัง และข้อมูลจ ำนวน

ผูสู้งอำยุที่ได้บันทึกในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรฐำนข้อมูล

เบีย้ยังชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจำกประกำศบัญชี

รำยชื่อฯ โดยด ำเนินกำรจำ่ยเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุใหถ้ือ

ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยหลักเกณฑก์ำร

จำ่ยเงนิเบีย้ยังชีพผูสู้งอำยุขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสอืสั่งกำรที่เกี่ยวข้องเป็น

กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่งพระรำช 

บัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ.

2542จ ำนวน  9,500,000.-บำท 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เติม

ครั้งที่  2 หนำ้ 223 โครงกำรที่ 2     

   เบีย้ยังชีพควำมพกิำร จ ำนวน 3,700,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพื่อรองรับกำรจัดสวัสดิกำรเบีย้ควำม

พิกำรให้แก่คนพิกำรที่มีสทิธิตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ที่ได้

แสดงควำมจ ำนงโดยกำรขอขึน้ทะเบียนเพื่อขอรับเงนิเบี้ย

ควำมพิกำรไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตำมมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่25 พฤศจกิำยน 2557 เว้นแตใ่นส่วน

ของเงนิเพิ่มที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด ำเนินกำรตำม

ข้อ 18 (2) แหง่ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำร

จำ่ยเงนิสงเครำะหเ์พื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ด ำเนินกำรมำก่อน โดยใช้ฐำน 
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ข้อมูลจ ำนวนคนพิกำรตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสทิธิรับ

เงินเบี้ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 โดยค ำนวณ

จำกอัตรำเฉลี่ยกำรเพิ่มขึน้สำมปีย้อนหลัง และข้อมูลจ ำนวน

คนพิกำรที่ได้บันทึกในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรฐำน 

ข้อมูลเบี้ยยังชพีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจำกประกำศ

บัญชรีำยชื่อ  โดยด ำเนินกำรจำ่ยเงนิเบีย้ควำมพิกำรให้ถือ

ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยหลักเกณฑก์ำร

จำ่ยเงนิเบีย้ควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสอืสั่งกำรที่

เกี่ยวข้อง เป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16  

แหง่พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย

อ ำนำจฯ พ.ศ.2542 จ ำนวน 3,700,000.-บำท 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติมครัง้ที่  2 หน้ำ 223 โครงกำรที่ 1   

   เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 54,000 บำท 

      

     เพื่อจำ่ยเป็นเงินสนับสนุนกำรสงเครำะหเ์บีย้ยังชีพผู้ป่วย

เอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว

และมีควำมเป็นอยู่ยำกจนหรอืถูกทอดทิง้ขำดผูอุ้ปกำระ

ดูแล ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วย

เอดส์ที่มสีิทธิจะได้รับเบีย้ยังชีพคนละ 500 ต่อเดอืนครบทั้ง12

เดือน เป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอนมำตรำ 16  

แหง่พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ 

พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำร

จำ่ยเงนิสงเครำะหเ์พื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548  จ ำนวน 54,000.-บำท 

  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติมครัง้ที่  2 หน้ำ 223 โครงกำรที่ 3  
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   เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 197,497 บำท 

      

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้

ล่วงหน้ำในกรณีจ ำเป็นหรอืเพียงพอต่อกำรเผชิญเหตุ 

สำธำรณภัยตลอดปี  โดยน ำไปใช้จ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี 

สำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของ

ประชำชนเป็นส่วนร่วม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย

วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541  ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วน

มำก ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวันที ่ 12 มีนำคม 2545 

หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่ สุ ด  ที่  มท  0808.2/

ว  4072 ล ง วั น ที่   15 ก ร ก ฎ ำ ค ม  2559  ห นั ง สื อ

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที ่

 6 มิถุนำยน  2559  จ ำนวน 200,000.-บำท 

 

      

   รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ก.บ.ท.) 

จ ำนวน 417,744 บำท 

      

      เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จ

บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2500 โดยค ำนวณตั้ง

จ่ำยในอัตรำร้อยละ  ของประมำณกำรรำยรับทุกประเภท

ประจ ำปี และมิให้น ำรำยรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้

อุทิศให้และเงินอุดหนุนมำรวมค ำนวณ โดยถือปฏิบัติตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 จ ำนวน  417,744.-บำท 

 

      

    รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน จ ำนวน 160,000 บำท 

      

       เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพ

ในระดับท้องถิ่นหรอืพื้นที่ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยกำรตัง้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
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สมทบกองทุน พ.ศ.2565 ในอัตรำ ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 

ของค่ำบริหำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกัน

สุขภำพแหง่ชำติ จ ำนวน 160,000.- บำท 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบรหิารทั่วไป รวม 14,652,355 บาท 

  งบบุคลากร รวม 12,039,262 บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,694,320 บาท 

   เงินเดอืนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 514,080 บำท 

      

       เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสอืต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 แยกรำยละเอียด ดังนี้ 

(1) เงินเดอืนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในอัตรำเดือน

ละ 20,400.-บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800.- 

บำท 

(2) เงินเดอืน รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในอัตรำ

เดือนละ 11,220.-บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 

134,640.-บำท จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 269,280.-บำท 

      

   ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

      เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำน 
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สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ หนังสือต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

แยกรำยละเอียด ดังนี้ 

    1.ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ในอัตรำ เดือนละ 1,750.-บำท จ ำนวน 12 เดือน   

เป็นเงิน  21,000.-บำท 

    2.ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกองค์กำร บริหำร

ส่วนต ำบล ในอัตรำเดือนละ 800.- บำท จ ำนวน 12 เดือน   

จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน 21,120.- บำท  

   ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

       เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2557และหนังสือต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

แยกรำยละเอียด ดังนี้ 

    1.ค่ำตอบแทนพิเศษของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ใน อัตรำเดือนละ 1,750.-บำท จ ำนวน  12 เดือน เป็นเงิน 

21,000.-บำท 

    2.ค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน ใน

อัตรำเดือนละ 800.-บำทจ ำนวน 12 เดือน จ ำนวน 2 อัตรำ  

เป็นเงิน 21,120.-บำท  
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ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี        

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 172,800 บำท 

      

       เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล  ตำมระ เบี ยบกระทรวงมหำดไทยว่ ำด้ วย เ งิ น

ค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิก

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ 

หนังสือต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรำยละเอียด ดังนี้ 

    1. ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ  ในอัตรำเดือนละ 7,200.-บำท   

เป็นเงิน  86,400.-บำท  

    2. ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล  จ ำนวน 1 อัตรำ  ในอัตรำเดือนละ 7,200.-บำท  

เป็นเงิน  86,400.-บำท  

      

   
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำร

สภำองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
จ ำนวน 2,923,200 บำท 

      

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิ

ค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิก

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2557 และ 

หนังสือต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรำยละเอียด ดังนี้ 

   1.ค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 1 อัตรำ ในอัตรำเดือนละ 11,220.-บำท จ ำนวน 
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 12 เดือน เป็นเงิน 134,640.-บำท 

   2.ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำในอัตรำเดือนละ 9,180.-บำท 

จ ำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 110,160.-บำท 

   3.ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

จ ำนวน 31 อัตรำ ในอัตรำเดือนละ 7,200.- บำท จ ำนวน  

12 เดือน   เป็นเงิน 2,678,400.-บำท 

 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,344,942 บาท 

   เงินเดอืนข้ำรำชกำร หรอืพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 4,710,840 บำท 

      

   1.เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพิ่ม

อื่น ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน

ป ร ะ จ ำ ปี ใ ห้ แ ก่ พ นั ก ง ำ น ส่ ว น ต ำ บ ล  ต ำมป ร ะก ำ ศ

คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด ชัยภูมิ   เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  42 ลง

วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 และ พระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำ

ตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี(ปีงบประมำณ 2564-

2566)โดยค ำนวณตั้งจำ่ยไว้จ ำนวน 12 เดือนแยกรำยละเอียด

ดังนี้   

 จ ำนวน 8  อัตรำ (ส ำนักปลัด อบต.) 

1.ต ำแหนง่ นักบริหำรงำนท้องถิ่น  จ ำนวน  549,000.-บำท  

2.ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนทั่วไปจ ำนวน 409,320.-บำท 

3.ต ำแหนง่ นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน  จ ำนวน 

323,760.-บำท         

4.ต ำแหนง่ นักพัฒนำชุมชน  จ ำนวน  396,000.-บำท 

5.ต ำแหนง่เจ้ำพนักงำนธุรกำร  จ ำนวน 240,480.-บำท 

6.ต ำแหนง่ เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ จ ำนวน 369,240.-บำท  

7.ต ำแหน่ง นักป้องกันฯ จ ำนวน 382,560.-บำท  

8. นักวิชำกำรสำธำรณสุข จ ำนวน 243,360.-บำท 
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2.เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพิ่ม

อื่น ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดอืน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ ำปีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลตำมประกำศคณะกรรม 

กำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่42 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์  

2559  และ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี  (ปีงบประมำณ 2564-2566) โดยค ำนวณ 

ตั้งจำ่ยไว้จ ำนวน 12 เดือน  แยกรำยละเอียดดังนี้    

จ ำนวน 5 ต ำแหน่ง  (กองคลัง) 

1.ต ำแหนง่ นักบริหำรงำนคลัง  จ ำนวน   490,800.-บำท  

2.ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 416,160.-บำท 

3.ต ำแหนง่ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี จ ำนวน   

195,240.-บำท 

4.ต ำแหนง่ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  จ ำนวน  195,240.-

บำท 

5.ต ำแหนง่เจ้ำพนักงำนพัสดุ จ ำนวน 256,320.-บำท 

หนว่ยตรวจสอบภำยใน 

     เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพิ่ม

อื่น ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดอืน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ ำปี ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมประกำศคณะกรรม 

กำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด ชัยภูมิ   เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่ 42  ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์  

2559และ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำ 

ก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566) โดยค ำนวณตั้งจ่ำย 

ไว้จ ำนวน 12 เดือน  แยกรำยละเอียดดังนี้  

1. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  

จ ำนวน 243,360.-บำท 
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   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 57,960 บำท 

      

  1. เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวของ 

ข้ำรำชกำร  พนักงำนจ้ำง  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ

บริ ห ำร ง ำนบุ คคลส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ .ศ .  2542 ประกำศ

คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง หลัก 

เกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบล ลงวันที ่27 ตุลำคม 2547ประกอบกับมติ 

ก.จ.ก.ท.และ อบต. ได้มีมติในกำรประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อ

วันที ่25 มิถุนำยน 2551 เห็นชอบก ำหนดใหข้้ำรำชกำรหรอื

พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจำ้งประจ ำและพนักงำนจ้ำงได้รับ

เงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำว ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร

และลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2551  

จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี

(ปีงบประมำณ 2564-2566) ค ำนวณตัง้จำ่ยไว้

จ ำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เป็นเงิน 24,000.-

บำท 

2.  เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มค่ำสู้รบพิเศษเจ้ำพนักงำน

ป้องกัน เดือนละ 2,830.-บำท ค ำนวณตัง้จ่ำยไว้

จ ำนวน 12 เดือน  

จ ำนวน 33,960.-บำท 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 168,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผูด้ ำรง

ต ำแหน่งบริหำร อ ำนวยกำร ตำม พระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   จ ำนวนอัตรำ

ตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี ( ปีงบประมำณ 2564 

 -2566) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน แยก

รำยละเอียดดังนี้ 
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1.เงนิประจ ำต ำแหน่ง นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ระดับ 8 (ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ตำมมติ  

ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 6/2557 ลงวันที ่24 มิถุนำยน 

2557   และตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

เพชร ที ่168/2557  ลงวันที่ 27  กรกฎำคม  2557 เรื่อง

แตง่ตัง้พนักงำนส่วนต ำบลใหด้ ำรงต ำแหน่งในระดับที่

สูงขึ้น ส ำหรับต ำแหน่งผูบ้ริหำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล และตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนอง

ทุ่ม ที ่93/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม  2559 เรื่อง ให้

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นประเภทบริหำรท้องถิ่นได้รับเงินประจ ำ

ต ำแหน่งและค่ำตอบแทนรำยเดือน เป็นเงิน 

84,000.-บำท 

2. เงินประจ ำต ำแหน่ง นักบริหำรงำนทั่วไป อ ำนวยกำร

ท้องถิ่น ระดับต้น (หัวหนำ้ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลนำหนองทุ่ม ที ่162/2556 ลงวันที่ 27 กันยำยน   

2556 เรื่องให้ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นสำยงำนผูบ้ริหำรได้รับ

เงินประจ ำต ำแหน่ง  เป็นเงิน  42,000.-บำท 

3.เงินประจ ำต ำแหน่งนักบริหำรงำนคลัง (อ ำนวยกำรต้น ) 

ตำม มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที9่/2556 ลงวันที ่

27 กันยำยน 2556 และตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

นำหนองทุ่ม ที่ 160/2556 ลงวันที ่27 กันยำยน 2556 

 เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรส่วนท้องถุ่น สำยงำยผู้บริหำรได้รับเงินคำ่

ประจ ำต ำแหนง่ เป็นเงิน 42,000.-บำท 

   ค่ำจำ้งลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 284,520 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจำ้ง

ประจ ำ ตำม (แนบท้ำยประกำศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต.  

เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกบัอัตรำค่ำจำ้งและกำรให้ลูกจ้ำง

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที ่5)    

พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 จ ำนวนอัตรำตำมที่ 

ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564- 
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2566 ) โดยค ำนวณตั้งจำ่ยไว้จ ำนวน 12 เดือน แยก

รำยละเอียดดังนี้ 

1 ต ำแหนง่นักทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน 1 อัตรำ เป็นเงิน 

284,520.-บำท  

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 2,884,702 บำท 

      

      1.เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้งตำมภำรกิจและ

พนักงำนจ้ำงทั่วไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน

บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกำศคณะกรรมกำร

พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจำ้ง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559  ลงวันที่   

25 พฤศจกิำยน 2559  จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566) ค ำนวณตัง้

จำ่ยไว้จ ำนวน 12 เดือน  แยกรำยละเอียดดังนี้ 

(ส ำนักปลัด อบต.) 

1.ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 6 ต ำแหนง่ 

    1) ต ำแหนง่ ผูช่้วยนักวิเครำะห์ฯ จ ำนวน  254,966.-บำท 

    2) ต ำแหน่ง ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน  157,248.-

บำท 

    3) ต ำแหนง่ ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

  จ ำนวน  150,508.-บำท 

    4) ต ำแหน่ง ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 

จ ำนวน   175,843.-บำท 

    5) ต ำแหนง่ พนักงำนขับรถยนต์  จ ำนวน 184,704.-บำท 

    6) ต ำแหนง่ พนักงำนขับรถน้ ำฯ จ ำนวน  167,481.-บำท 

2.ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงทั่วไป  จ ำนวน 8 ต ำแหน่ง 

    1) ต ำแหนง่ ภำรโรง จ ำนวน  108,000.-บำท 

    2) ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป จ ำนวน 4 คนๆ ละ108,000.-

บำท เป็นเงิน 432,000.-บำท 

    3) ต ำแหนง่ คนงำนประจ ำรถน้ ำฯ  จ ำนวน  2 คนๆ  

ละ 108,000.-บำท เป็นเงิน 216,000.-บำท 

    4) ต ำแหน่ง คนสวน  จ ำนวน  108,000.- บำท  
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    5) ต ำแหนง่ แมบ่้ำน  จ ำนวน  108,000.-บำท 

   6) ต ำแหน่ง พนักงำนดับเพลิง จ ำนวน 2 คนๆ

ละ 108,000.-บำท เป็นเงิน  216,000.-บำท 

กองคลัง  จ ำนวน 4 ต ำแหน่ง  

   1) ต ำแหน่ง ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนกำรเงนิและบัญชี  

   จ ำนวน  172,224.-บำท 

   2) ต ำแหน่ง ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้รำย   

 จ ำนวน  182,208.-บำท 

   3) ต ำแหน่ง ผูช่้วยเจำ้พนักงำนพัสดุ  จ ำนวน 143,520.-

บำท 

   4) ต ำแหนง่คนงำนทั่วไป    จ ำนวน 108,000.- บำท       

               

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง จ ำนวน 154,920 บำท 

      

      1.เพื่อจำ่ยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำน

จำ้ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร 

พนักงำนส่วนต ำบล  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลง

วันที ่27 ตุลำคม 2547 ประกอบกับมติ ก.จ..ก.ท.และ อบต.  

ได้มมีตใินกำรประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน  

2551 เห็นชอบก ำหนดให้ข้ำรำชกำรหรอืพนักงำนส่วน

ท้องถิ่น  ลูกจำ้งประจ ำ และพนักงำนจ้ำงได้รับเงนิเพิ่มกำร

ครองชีพช่ัวครำว ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

เบิกจ่ำยเงนิค่ำครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 

ประจ ำของสว่นรำชกำร (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2551 จ ำนวนอัตรำ 

ตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-

2566) ค ำนวณตัง้จำ่ยไว้จ ำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียด

ดังนี้ (ส ำนักปลัด อบต.) 

1.เงินเพิ่มพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ      จ ำนวน  2  ต ำแหน่ง 

   1) ต ำแหน่ง ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน  8,220-บำท 

   2) ต ำแหน่ง ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน  14,700.-
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บำท    

2.เงินเพิ่มพนักงำนจำ้งทั่วไปตำมแผนอัตรำ 

จ ำนวน 11 ต ำแหน่ง 

   1) ต ำแหน่ง ภำรโรง                 จ ำนวน  12,000.-บำท 

   2) ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป จ ำนวน  4 คนๆ ละ12,000.-

บำท เป็นเงิน 48,000.-บำท 

   3) ต ำแหน่ง คนงำนประจ ำรถน้ ำฯ จ ำนวน 2 คนๆ  

       ละ จ ำนวน 12,000.-บำท      เป็นเงิน 24,000.-บำท 

    4) ต ำแหน่ง คนสวน                จ ำนวน  12,000.-บำท 

    5) ต ำแหนง่ แมบ่้ำน                จ ำนวน  12,000.-บำท 

   6) ต ำแหน่ง พนักงำนดับเพลิง จ ำนวน 2 คนๆละ 12,000.-

บำท เป็นเงิน 24,000.-บำท 

               

   เงินอื่น ๆ จ ำนวน 84,000 บำท 

      

     1.เงินคำ่ตอบแทนรำยเดือน ต ำแหน่ง  นักบริหำรงำน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ระดับ 8 (ปลัดองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลตำมมติ ก อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2557 ลง

วันที2่4 มิถุนำยน 2557 ค ำสั่งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำ

หนองทุ่ม ที ่93/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2559  เรื่อง ให้

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นประเภทบริหำรท้องถิ่น ได้รับเงิน

ประจ ำต ำแหนง่และค่ำตอบแทนรำยเดือนเป็น

เงิน 84,000 บำท (เดือนละ 7,000บำท ) 
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  งบด าเนินงาน รวม 2,408,393 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 509,200 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  1. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรผู้รับผดิชอบในกำรจัดซื้อ 

จัดจำ้ง 

    เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร

ผูร้ับผิดชอบกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ

ภำครัฐ อำทิเช่น  บุคคลหรือคณะกรรมกำรซื้อหรอื

จำ้ง  บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจำ้งที่ปรึกษำ 

บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงออกแบบหรอื

ควบคุมก่อสร้ำง  ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังหนังสือ

กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว.85 ลงวันที ่

6 กันยำยน 2561 หลักเกณฑ์กำรเบิกจำ่ยค่ำตอบแทนบุคคล

หรอืคณะกรรมกำร จ ำนวน 20,000.- บำท 

2. ค่ำตอบแทน อปพร.          

        เพื่อเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรอืเวลำที่เสีย

ไป เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในกำรป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและบรรเทำ 

สำธำรณภยั แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนตำม 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยให้แก่

อำสำสมัครป้องกันภัยฝำ่ยพลเรอืนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  โดยใช้อัตรำค่ำตอบแทนตำมระเบียบ

คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแหง่ชำติวำ่

ด้วยค่ำใชจ้่ำยของอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำ 

สำธำรณภัย พ.ศ. 2560  จ ำนวน 30,000.- บำท 

3.ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรอื
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ผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ตอนแทนอื่นๆ  เป็นต้น    

จ ำนวน 100,000.- บำท 

4. ค่ำตอบแทนเจ้ำพนักงำนด ำเนนิกำรเลือกตั้งผูบ้ริหำร

ท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น 

     เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนจำ้พนักงำนด ำเนินกำรเลือกตั้ง

ผูบ้ริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น    จ ำนวน 250,000 

บำท 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 60,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินตอบแทนแก่เจำ้หน้ำที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงำน

ตำมหน้ำที่ปกติโดยลักษณะงำนส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงำนใน

ที่ตัง้ส ำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรในที่ตัง้

ส ำนักงำนหรอืโดยลักษณะงำนส่วนใหญ่ตอ้งปฏิบัติงำนนอก

ที่ตัง้ส ำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรนอกที่ตัง้

ส ำนักงำน หรอืโดยลักษณะงำนปกติตอ้งปฏิบัติงำนใน

ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกผลัดหรอื

กะของตนและให้หมำยควำมรวมถึงเงนิค่ำตอบแทนตำม

กฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ด้วย ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยเงิน

ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 จ ำนวน 60,000.-บำท    

      

   ค่ำเชำ่บ้ำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนสว่นต ำบล มีสทิธิเบิก

ค่ำเชำ่บ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำเช่ำบ้ำน

ของขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและ

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง

วันที ่12 ตุลำคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับ

กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรอื

หนังสือสั่งกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 30,000.-บำท 

 

      



107 
 

   เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 19,200 บำท 

      

            เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร ให้แก่  

ผูบ้ริหำร พนักงำนส่วนต ำบล และลูกจำ้งประจ ำ ที่มสีิทธิได้

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิสวัสดิกำรเกี่ยวกับ

กำรศกึษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 

2549  และหนังสอืกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/

ว 257ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำ

เงินบ ำรุงกำรศกึษำและค่ำเล่ำเรียน  หนังสือกระทรวง 

มหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์  

2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศกึษำ

บุตร  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง

วันที ่9  สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงนิบ ำรุง

กำรศกึษำและค่ำเล่ำเรียน และระเบียบกระทรวงมหำไทยว่ำ

ด้วยเงนิสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศกึษำบุตรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หรอืหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

จ ำนวน 19,200.-บำท        

      

   ค่าใช้สอย รวม 943,893 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 140,000 บำท 

      

     1.เพื่อจำ่ยเป็นค่ำรับวำรสำรค่ำธรรมเนียม และ

ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำรำงวัดที่ดิน ค่ำล้ำง

ฟิล์ม ค่ำจำ้งเหมำ ค่ำติดตัง้ไฟฟ้ำภำยในภำยในอำคำรที่

กำร อบต. ค่ำติดตั้งประปำเฉพำะภำยในอำคำรที่ท ำ

กำร อบต. ค่ำจ้ำงเหมำติดตั้งระบบตู้สำขำโทรศัพท์อัตโนมัติ

ภำยในอำคำรที่ท ำกำร อบต. ค่ำจ้ำงเหมำติดตั้งพัดลม

โคจร ภำยในอำคำร ที่ท ำกำร อบต.   

   2. เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดท ำสื่อโฆษณำและเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติงำนของ อบต.นำหนองทุ่ม หรอื

ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนผูม้ีหน้ำที่เสียภำษี ยื่นแบบและ

ช ำระภำษีภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จัดท ำป้ำยแสดงสิ่ง
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อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผูพ้ิกำรหรอืทุพลภำพ คนชรำและ

คนทุกทุกวัย เป็นต้น      

   3. เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746  ลงวันที่ 1 

กุมภำพันธ์ 2562  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย

ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีใน

ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค และหนังสอื

กระทรวงมหำดไทยด่วนมำกที่  มท 0808.2/ว 7120  

ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจำ่ยเงิน

ค่ำจำ้งเหมำบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

    4. เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดท ำประกันภัยทรัพย์สิน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น อำทิเช่น รถยนต์ทำง

รำชกำร  (รถส่วนกลำง รถประจ ำต ำแหนง่ รถรับรอง)   

ครุภัณฑ์ ( ครุภัณฑก์่อสร้ำง  ครุภัณฑว์ิทยำศำสตร์หรอื

กำรแพทย์   ครุภัณฑโ์รงงำน)  อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำง

อื่นเว้นอำคำรส ำนักงำนหรืออำคำรที่ท ำ กำรรวมถึงอำคำร

ประกอบอื่นที่ใชป้ระโยชน์ต่อเนื่องและบ้ำนพักข้ำรำชกำรตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จำ่ยในกำรจ ำท ำ

ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.  2562 

    5. เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจำ้งเหมำปรับปรุงและดูแล

เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที ่กค. 04064/

ว 96 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2553 และหนังสอื

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0407/ว 1284  ลง

วันที ่10 พฤศจกิำยน 2530 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

     6. เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรพนักงำนขับ

รถยนต์ จ ำนวน 1 คน เดือนละ 8,000.-บำท

จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000.-บำท 
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   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  1.เพื่อจำ่ยเป็นค่ำรับรองในกำรตอ้นรับบุคคลหรอืคณะ 

บุคคล เพื่อจำ่ยเป็น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำ

พิมพ์เอกสำร และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง

รวมทั้งค่ำบริกำรด้วย และค่ำใช้จ่ำยอื่นซึ่งจ ำเป็นต้องจำ่ย

เกี่ยวกับกำรรับรองหรอืต้อนรับบุคคล หรอืคณะบุคคลที่มำ

นิเทศตรวจเยี่ยมหรอืทัศนะศึกษำ ฯลฯ โดยตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์

หนังสือ กระทรวงมหำดไทย ที ่มท. 0808.4/ ว 2381 ลง

วันที ่28 กรกฎำคม 2548 ในอัตรำไม่เกินปีละร้อยละ 1 ของ

รำยได้จริงในปีงบประมำณที่ลว่งมำโดยไม่รวมรำยได้เงิน

อุดหนุน เงินกู ้เงินจ่ำยขำดสะสม ของเทศบำล และเงินที่มผีู้

อุทิศ จ ำนวน  10,000.- บำท 

2. เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรอื

คณะกรรมกำรหรอืคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำม

กฎหมำยเพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่มต่ำง ๆ เครื่องใช้ใน

กำรเลีย้งรับรอง และค่ำบริกำรอื่น ๆ ซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่

เกี่ยวกับกำรเลีย้งรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือ

คณะกรรมกำรหรอืคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำม

กฎหมำย หรอืตำมระเบียบหรอืหนังสอืสั่งกำรของ

กระทรวงมหำดไทย หรอืกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โดยตั้งตำม

เกณฑห์นังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381   

ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 จ ำนวน  10,000.-บำท    

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 40,000 บำท 
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  เพื่ อจ่ ำย เป็นค่ ำ ใ ช้จ่ ำย ในกำร เดิ นทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่

พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วน

พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียน

ต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.

2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จ ำนวน 40,000.-บำท  

  

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งผูบ้ริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น

ทั่วไปหรอืกำรเลือกตั้งซ่อม 

จ ำนวน 303,893 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งผูบ้ริหำร

ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ทั่วไปหรอืกำรเลือกตั้ง

ซ่อม จ ำนวน 303,893.-บำท    

      

    ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเชำ้ดอกไม้ และพวงมำลำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพำนพุ่มดอกไม้ พำนประดับพุ่มดอกไม้ 

พำนพุม่เงนิพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมำลัย ช่อดอกไม้  

กระเชำ้ดอกไม้ หรอืพวงมำลำ ส ำหรับวำงอนุสำวรีย์ หรอืใช้

ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตใินวโรกำส

ต่ำง ๆ ตั้งจำ่ยตำมหนังสอืกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/

ว 96 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2553 และหนังสอืกระทรวง 

มหำดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจกิำยน  

2530 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิก

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ.2542  จ ำนวน 5,000.-บำท  

      

    ค่ำหรดี หรอืพวงมำลำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำหรีด หรอืพวงมำลำ ส ำหรับสักกำระศพ ให้

เบิกจ่ำยในนำมของสว่นรำชกำรเป็นส่วนรว่ม เฉพำะสักกำระ

ศพผู้ที่เคยให้ควำมช่วยเหลือ หรอืเป็นผู้เคยท ำประโยชน์ใหแ้ก่

ประเทศหรือสว่นรำชกำรจนเป็นที่ประจักษ์ชัดตั้งจำ่ยหนังสอื

กระทรวงกำรคลัง ที ่กค 0406.4/ว 96 ลงวันที ่16 กันยำยน  
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2553 และหนังสอื กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0407/ว

1284 ลงวันที่ 10 พฤศจกิำยน 2530 และระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542

จ ำนวน 5,000.-บำท 

 

    

โครงกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้   เพิ่มประสิทธิภำพ  และ

กำรศกึษำดูงำนของผู้บริหำร  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ข้ำรำชกำร

ส่วนท้องถิ่น พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงประจ ำ ประจ ำปี

งบประมำณ  2565 

 

จ ำนวน 400,000 บำท 

      

     เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมศกึษำดูงำนเพิ่มพูนควำมรู้

ศักยภำพของคณะผูบ้ริหำร  พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำน

จำ้ง และลูกจำ้งประจ ำ และสมำชิกสภำ อบต.ขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม  จ ำนวน 400,000-บำท 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จำ่ย

ในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝกึอบรมของเจำ้หน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่240  โครงกำรที่ 2 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

       เพื่อบ ำรุงรักษำหรอืซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำ

บ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ เชน่ รถยนต์ประจ ำ อบต.  

รถยนต์บรรทุกน้ ำอเนกประสงค์  รถจักรยำนยนต์  เครื่อง

พิมพ์ดดี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ ตู้ 

เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น ค่ำบ ำรุงรักษำ หรอืซ่อมแซม

ทรัพย์สิน เชน่ วัสดุต่ำงๆ  เป็นต้น จ ำนวน 30,000.-บำท 
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   ค่าวัสดุ รวม 586,300 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 66,300 บำท 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ

สิน้เปลืองรวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเตมิ   

หรอืปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใชใ้นกำร

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เชน่ ค่ำ

ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตัง้  เป็นต้น อำทิ

เชน่  หนังสือ เครื่องคดิเลขขนำดเล็ก  เครื่องเจำะกระดำษ

ขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัด  เหล็ก 

กรรไกร  เก้ำอีพ้ลำสตกิ  แปลงลบกระดำนด ำ ตรำยำง  ขำ

ตั้ง(กระดำนด ำ)   ที่ถูพืน้ ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม  

เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,แผน

ที ่พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อ

ส ำนักงำน  หรอืหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำย

ต่ำงๆ มูลี่,ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผนื) นำฬิกำตั้งหรอื

แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำช่ังขนำด

เล็ก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผดิ

เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร 

ตลับผงหมกึ น้ ำหมกึปริน้ท์ เทป พ ีว ีซ ีแบบใสน้ ำยำลบ

กระดำษไขกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด 

กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชสีมุดประวัติ

ข้ำรำชกำรแบบพิมพ์ ผำ้ส ำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อ

หรอืจ้ำงพิมพ์ ของใชใ้นกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ ำดื่ม

ส ำหรับบริกำรประชำชนในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

นำหนองทุ่ม จ ำนวน 66,300.-บำท 
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   วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

        เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง

รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเตมิ  หรอืปรับปรุง

วัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่

ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำ

ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  อำทิเช่น  ไม้ต่ำงๆ   ค้อน   คีม 

ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวำน กบไสไม ้เทปวดั

ระยะ เครื่องวัดขนำดเล็ก   เชน่ ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน  โถ

ส้วม อ่ำงลำ้งมอื  รำวพำดผำ้ น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์ 

ปูนซีเมนต์ ทรำย อิฐหรอืซีเมนต ์ บล็อก กระเบือ้ง  

สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว ท่อน้ ำและอุปกรณ์

ประปำ ท่อตำ่งๆ ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯ จ ำนวน 20,000.-บำท   

 

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ

ดัดแปลง  ต่อเตมิ  หรอืปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำ

สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น    

ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้  เป็นต้น  

ตำมตัวอย่ำงกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยสิ่งของที่จัดเป็น

วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนำยน

2559 อำทิเช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ

รูป มีด ถัง ถำด  แก้วน้ ำ   จำนรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำดับ

กลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง  มุ้ง  ผำ้ปูที่นอน  ปลอกหมอน 
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หมอน ถ้วยชำม ช้อนสอ้ม กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ที่นอน

กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรดี เครื่องบดอำหำร เครื่อง

ตีไขไฟฟ้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ หมอ้ไฟฟ้ำ รวมถึง

หมอ้หุงข้ำวไฟฟ้ำ กระตกิน้ ำร้อน กระตกิน้ ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ  

ผำ้ห่ม ผำ้ปูโต๊ะ น้ ำจดืที่ซือ้จำกเอกชน ฯลฯ จ ำนวน  

30,000.-บำท 

      

   วัสดุก่อสรำ้ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

        เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง

รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเตมิ  หรอืปรับปรุง

วัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่

ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี   

ค่ำประกันภัย  คำ่ติดตัง้  อำทิเช่น  ไม้ต่ำงๆ   ค้อน   คีม    

ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวำน กบไสไม ้เทปวดั

ระยะ เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน  โถ

ส้วม อ่ำงลำ้งมอื  รำวพำดผำ้ น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สี

ปูนซีเมนต์ ทรำย อิฐหรอืซีเมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สังกะส ี 

ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปนูขำว ท่อน้ ำและอุปกรณ์

ประปำ ท่อตำ่งๆ ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯ  จ ำนวน 20,000.-

บำท    

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภท

วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม 

 หรอืปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใชใ้นกำร

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
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รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนส่ง  ค่ำ

ภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  อำทิเช่น  ไขควง ประแจ แม่

แรง กุญแจปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมลอ๊ค ล๊อคเกียร์  

ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมำลัย สัญญำณไฟ

กระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ยำงรถยนต์ น้ ำมัน

เบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง เบำะ

รถยนต์ เครื่องยนต(์อะไหล่) ชุดเกียร์ รถยนต์ เบรก ครัช    

พวงมำลัย สำยพำนใบพัด  หมอ้น้ ำ หัวเทียน แบตเตอรี่    

จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟหนำ้ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับ

ลูกปืน กระจกมองขำ้งรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัด

นิรภัย ฯลฯ  จ ำนวน 30,000.-บำท 

          

   วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 80,000 บำท 

      

          เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุ

สิน้เปลือง รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำ

ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตัง้  อำทิเช่น  แก๊สหุง

ต้ม  น้ ำมันเชือ้เพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน 

น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ ฯลฯ   

จ ำนวน 80,000.-บำท 

     

      

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพรป่ระเภท 

วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจำ่ยเพื่อประกอบ 

ดัดแปลง   ต่อเตมิ  หรอืปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำ

สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติรำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่นค่ำ

ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตัง้  อำทิเช่น ขำตั้ง

กล้อง ขำตั้งเขียนภำพ  กลอ่งและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์  

เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป 
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พู่กัน ส ีกระดำษเขียนโปรสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรี่กำรด์  ฟิล์ม

สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรอืภำพ  (ภำพยนตร์,วีดีโอเทป    

แผ่นซีดี) รูปสีหรอืขำวด ำที่ได้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย  

ภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ  จ ำนวน 20,000.-บำท 

  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

รวมถึงรำยจำ่ยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเตมิ  หรอื

ปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนส่ง  ค่ำ

ภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  อำทิเช่น แผ่นหรอืจำนบันทึก

ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 

Removable Disk, Compact Disc  , Digital Video Disc ,   Fla

sh Drive)  เทปบันทกึข้อมูล (Reel MagneticTape,  

Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์

ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส ำหรับ

เครื่องพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล  หนว่ย

ประมวลผล ฮำรด์ดิสก์ไดนร์ ซีดรีอมไดร์ฟ แผ่นกรอง

แสง แผงแป้นอักขระหรอืแป้นพมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด  

 (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน่ RAM คัตซี

ทฟีดเตอร์  (Cut Sheet Feeder)  เมำส์ (Mouse) พรินเตอร์

สวิตช่ิงบ๊อกซ์   (Printer witching Box) เครื่องกระจำย

สัญญำณ (Hub)  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน่  

Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card)  

เป็นต้น  เครื่องอำ่นและบันทึกข้อมูล แบบต่ำงๆ เชน่  แบบดิ

สเกตต ์(Diskette)   แบบฮำรด์ดิสต์  (Hard Disk) แบบ

ซีดรีอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เป็น

ต้น ฯลฯ  จ ำนวน 40,000.-บำท    
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   วัสดุอื่น จ ำนวน 280,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุอื่นในกำรเลือกตั้งผูบ้ริหำรท้องถิ่น

และสมำชิกสภำท้องถิ่นทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม 

จ ำนวน 280,000.-บำท 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 369,000 บาท 

   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในที่สำธำรณะ รวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกัน เชน่ ค่ำบริกำร  ค่ำภำษี ใน

กิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 200,000.-

บำท    

      

   ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 50,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยค่ำน้ ำประปำในส ำนักงำนหรอืที่สำธำรณะรวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกัน เชน่ ค่ำบริกำร  ค่ำภำษี ใน

กิจกำรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจ ำนวน 50,000.-บำท    

      

   ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

       เพื่อเป็นค่ำโทรศัพท์ รวมถึงค่ำใช้จำ่ยเพื่อให้มำซึ่งบริกำร

ดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้เกี่ยวกับกำรใช้

บริกำร เชน่ กำรเชำ่เครื่องค่ำเชำ่เลขหมำยโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุง

คู่สำยโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจกำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   จ ำนวน 30,000.-บำท 

      

   ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 4,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ , ค่ำดวงตรำไปรษณียำ

กร , ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ , ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบ

บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)   

ในกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำนวน 4,000.-

บำท   
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   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 85,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  เชน่  ค่ำ

โทรภำพ (โทรสำร)  ค่ำเทเลกซ ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว  ค่ำวิทยุ

สื่อสำร  ค่ำสื่อสำรผำ่นดำวเทียม  ค่ำใช้จำ่ยเกี่ยวกับกำรใช้

ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำร

อื่นๆ  เชน่  ค่ำเคเบิล้ทีวี  ค่ำเชำ่ช่องสัญญำณดำวเทียม  เป็น

ต้น  และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใชบ้ริกำร

ดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้เกี่ยวกับกำรใช้

บริกำร  จ ำนวน 85,000.-บำท  

  

      

  งบลงทุน รวม 184,700 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 184,7 00 บาท 

   ครุภัณฑส์ ำนักงำน       

    เครื่องปรับอำกำศแบบแขวน ขนำด 30,000 บีทีย ู จ ำนวน 39,700 บำท 

      

       เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแขวนขนำด 30,000   

บีทีย ู จ ำนวน 1  เครื่อง ๆ ละ 39,700.- บำท (รำคำรวมค่ำ

ติดตัง้) (จัดซื้อตำมบัญชรีำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ตำม

หนังสือส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที ่นร. 0731.1/  

ว 31 ลงวันที่  22  ธันวำคม  2563 ) 

 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ   พ.ศ.2560  

 

      

    เครื่องปรับอำกำศแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทีย ู จ ำนวน 46,100 บำท 

      

     เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแขวน  ขนำด 36,000  บี

ทียู  จ ำนวน 1  เครื่อง ๆ ละ 46,100.- บำท (รำคำรวมค่ำ

ติดตัง้)  (จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ตำม

หนังสือส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที ่นร. 0731.1/ ว 31 ลง

วันที ่ 22  ธันวำคม  2563 ) 
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 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ   พ.ศ.2560  

 

    เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง ขนำด 12,000 บีทียู จ ำนวน 17,000 บำท 

      

     เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบติดผนังขนำด 12,000   

บีทีย ู จ ำนวน 1  เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บำท (รำคำรวมค่ำ

ติดตัง้)(จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ตำมหนังสอื

ส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที ่นร. 0731.1/ ว 31 ลง

วันที ่ 22  ธันวำคม  2563 ) 

 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.2560  

 

      

    เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง ขนำด 18,000 บีทีย ู จ ำนวน 22,600 บำท 

      

      เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง  ขนำด 18,000  

บีทีย ู จ ำนวน 1  เครื่อง ๆ ละ  22,600.- บำท (รำคำรวมค่ำ

ติดตัง้)  (จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ตำม

หนังสือส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที ่นร. 0731.1/ ว 31 ลง

วันที ่ 22  ธันวำคม  2563 ) 

 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ   พ.ศ.2560  

 

      

    เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง ขนำด 9,000 บทีีย ู จ ำนวน 15,000 บำท 

      

       เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแขวน  ขนำด 9,000  บี

ทียู  จ ำนวน 1  เครื่อง ๆ ละ 15,000.- บำท (รำคำรวมค่ำ

ติดตัง้) (จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำดเนื่องจำกไม่ได้ก ำหนดไว้ใน

มำตรฐำนครุภัณฑต์ำมหนังสือส ำนักงบประมำณด่วนที่สุด 

ที่นร. 0731.1/ว.31 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2563  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.2560  
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   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์       

    เครื่องคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 17,000 บำท 

      

  เครื่องคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน  (จอแสดงภำพ

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้) รำคำ 17,000 บำท 

คุณลักษณะพืน้ฐำน 

- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน

หลัก (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำน 

ไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรอืดีกว่ำ จ ำนวน 1 หนว่ย 

- หนว่ยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่

น้อยกว่ำ 4 MB 

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่ำ มี

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่ำ ขนำดควำมจุ

ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรอื ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ

ไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หนว่ย 

- ม ีDVD-RW หรอืดีกว่ำ จ ำนวน 1 หนว่ย 

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบ

เครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรอืดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่ำ ไม่

น้อยกว่ำ 3 ช่อง 

- มีแป้นพมิพ์และเมำส์ 

- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้ จ ำนวน 1 หนว่ย 

 

      

    เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์เพื่อจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล  จ ำนวน 12,000.-บำท 

คุณลักษณะพืน้ฐำน 

-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน

หลัก (4 core) จ ำนวน 1 หนว่ย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใด
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อย่ำงหนึ่ง หรอืดีกว่ำ ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มหีนว่ยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมี

ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมี

หนว่ยประมวลผลดำ้นกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่

น้อยกว่ำ 10 แกน หรอื 

2) ในกรณีที่มหีนว่ยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมี

ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ตอ้งใช้

ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่ำ ขนำด

ไม่น้อยกว่ำ 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่ำ ขนำดควำมจุ

ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรอื ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ

ไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หนว่ย 

- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อย

กว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิว้ 

- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่ำ ไม่

น้อยกว่ำ 3 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมตอ่แบบ HDMI หรอื VGA จ ำนวนไม่นอ้ย

กว่ำ 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบ

เครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรอืดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

- สำมำรถใช้งำนได้ไม่นอ้ยกว่ำ Wi- Fi (IEEE 802.11b,  

s, n, ac) และ Bluetooth 
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เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Pinter) 

จ ำนวน 7,500 บำท 

      

      เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม

ติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Pinter) จ ำนวน 1 เครื่อง    

7,500 .-บำท 

คุณลักษณะพืน้ฐำน 

-เป็นอุปกรณ์ที่มคีวำมสำมำรถเป็น Printer, Copier ,  

Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถังหมกึ

พิมพ ์(Ink Tank Pinter) จำกโรงงำนผูผ้ลิต 

- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่นอ้ยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย

กว่ำ 27 หนำ้ต่อนำที (ppm) หรอื 8.8 ภำพ 

ต่อนำที (ipm) 

-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย

กว่ำ 15 หนำ้ต่อนำที (ppm) หรอื 5 ภำพต่อนำที (ipm) 

- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 

- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อย

กว่ำ 1,200 x 600 หรอื 600 x 1,200 dpi 

- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 

- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 

- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืตี

กว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องซ่องเชื่อมต่อระบบ 

เครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่ำ จ ำกว่ำ 1 ช่อง หรอื สำมำรถใช้งำนผ่ำน เครือขำ่ยไร้

สำย W-Fi (IEEE 802.1 1b, s, n) ได้ 

- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่นอ้ยกว่ำ 100 แผ่น 

- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

      

               



123 
 

    เครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED ขำวด ำ (18 หนำ้/นำที) จ ำนวน 7,800 บำท 

      

      เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื LED ขำวด ำ (18 หนำ้/

นำที)  จ ำนวน 3 เครื่องๆละ 2,600.-บำท เป็นเงิน 7,800.-

บำท 

- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่นอ้ยกว่ำ 600x600 dpi 

- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย

กว่ำ 18 หนำ้ต่อนำที (ppm) 

- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB 

- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอื

ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่นอ้ยกว่ำ 150 แผ่น 

- สำมำรถใช้ไต้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 20,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หนองไผ่เพื่อด ำเนินกำรโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรรว่มในกำร

ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอ ำเภอ

แก้งครอ้ จังหวัดชัยภูมิ  จ ำนวน 20,000.-บำท  

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่243 โครงกำร 4 
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 งานบรหิารงานคลัง รวม 830,900 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 746,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

     เพื่อจำ่ยเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงำน

ตำมหน้ำที่ปกติโดยลักษณะงำนส่วนใหญ่ต้องปฏบิัติงำน ใน

ที่ตัง้ส ำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรในที่ตัง้

ส ำนักงำนหรอืโดยลักษณะงำนส่วนใหญ่ตอ้งปฏิบัติงำนนอก

ที่ตัง้ส ำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรนอกที่ตัง้

ส ำนักงำนหรอืโดยลักษณะงำนปกติตอ้งปฏิบัติงำนในลักษณะ

เป็นผลัดหรอืกะและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกผลัดหรอืกะของตน

และให้หมำยควำมรว่มถึงเงินค่ำตอบแทนตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย  ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน

กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559 จ ำนวน 20,000.-บำท 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร ให้แก่ ผูบ้ริหำร  

พนักงำนส่วนต ำบล และลูกจำ้งประจ ำ ที่มสีิทธิได้ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิสวัสดิกำรเกี่ยวกับ

กำรศกึษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่3 )  

พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที ่กค. 

0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภท

และอัตรำเงินบ ำรุงกำรศกึษำและค่ำเล่ำเรียน  หนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่  

18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ

กำรศกึษำบุตร  หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0809.3/

ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำ 
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เงินบ ำรุงกำรศกึษำและค่ำเล่ำเรียน และระเบียบกระทรวง

มหำไทยว่ำดว้ยเงนิสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศกึษำบุตรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หรอืหนังสอืสั่งกำร

ต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง จ ำนวน 40,000.-บำท 

 

   ค่าใช้สอย รวม 566,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    จำ้งเหมำบริกำรคนงำนทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในกองคลัง จ ำนวน 96,000 บำท 

      

  -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบุคคลในกำรช่วยปฏิบัติงำนกอง

คลัง จ ำนวน 1 คน จำ้งเหมำเดือนละ 8,000.-บำท

จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  96,000.-บำท 
      

   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

        เพื่อจำ่ยเป็นค่ำรับรองในกำรตอ้นรับบุคคลหรอืคณะ

บุคคล เพื่อจำ่ยเป็น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ 

 ค่ำพิมพ์เอกสำร และค่ำใช้จำ่ยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยง

รับรองรวมทั้งค่ำบริกำรด้วย และค่ำใช้จ่ำยอื่นซึ่งจ ำเป็นต้อง

จำ่ยเกี่ยวกับกำรรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรอืคณะบุคคล

ที่มำนิเทศตรวจเยี่ยมหรอืทัศนะศกึษำ ฯลฯ โดยตั้งจ่ำยตำม

เกณฑห์นังสือ กระทรวงมหำดไทย ที ่มท. 0808.4/ ว 2381  

ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 ในอัตรำไม่เกินปีละร้อย

ละ 1 ของรำยได้จริงในปีงบประมำณที่ลว่งมำโดยไม่รวม

รำยได้เงนิอุดหนุน เงินกู ้เงินจ่ำยขำดสะสม ของเทศบำล และ

เงินที่มผีูอุ้ทิศ จ ำนวน 10,000.-บำท  

     

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      
         เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร เชน่  ค่ำเบีย้เลีย้ง
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เดินทำง ค่ำพำหนะ   ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ ท่ำ

อำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงดว่นพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้

สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ฯลฯ  ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจำ้หนำ้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ปัจจุบัน จ ำนวน 30,000.-บำท    

 

    

โครงกำรปรับปรุงท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลที่ดิน

ตำม มำตรำ 92 และมำตรำ 10 แหง่พระรำชบัญญัติภำษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 

จ ำนวน 400,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดโครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินฯ ประกอบด้วย ค่ำจัดฝึกอบรมอบรม ค่ำ

วัสดุอุปกรณ์ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เป็นต้น  จ ำนวน 400,000.-

บำท 

   -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยแผนที่ภำษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน องค์กรปกครองสว่นท่องถิ่น พ.ศ.

2550ข้อ 11 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำ 241 ข้อ 4 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์ เชน่  เครื่อง

พิมพ์ดดี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ ตู้ 

 เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น  ค่ำบ ำรุงรักษำ  หรอืซ่อมแซม

ทรัพย์สินอื่นๆ เชน่ วัสดุต่ำงๆ เป็นต้น จ ำนวน 30,000.-

บำท   
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   ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 70,000 บำท 

      

         เพื่ อจ่ ำยเป็น เงินค่ ำวัสดุส ำนักงำน  ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ 

ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำ

สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ      รำยจ่ ำยที่ ต้ องช ำระพร้อมกับค่ ำ

วัสดุ  เชน่ ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตัง้ 

เป็นต้น อำทิเช่น  หนังสือ เครื่องคดิเลขขนำดเล็ก  เครื่องเจำะ

กระดำษขนำดเล็ก  ที่ เย็บกระดำษขนำดเล็ก  ไม้บรรทัด

เหล็ก กรรไกร  เก้ำอี้พลำสติก  แปลงลบกระดำนด ำ ตรำ

ยำง  ขำตั้ง(กระดำนด ำ)   ที่ถูพื้น ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่อง

ตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพ

เขียน,แผนที่ พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำย

ชื่อส ำนักงำน  หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจรหรือแผ่นป้ำย

ต่ำงๆ มูลี่,ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือ

แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำช่ังขนำด

เล็ก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผดิเทป

กำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผง

หมึก น้ ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ ำยำลบกระดำษไข

กระดำษไข  ไม้ บรรทัด  คลิป  เป๊ ก  เ ข็ มหมุ ด  กระดำษ

คำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้ำรำชกำร

แบบพิมพ์ ผ้ำส ำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำง

พิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับ

บริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ   จ ำนวน 70,000.-บำท    

   

 

 

 

      



128 
 

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ

ดัดแปลง ต่อเตมิหรอืปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของ

ที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกติรำยจำ่ยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่นค่ำขนส่ง ค่ำ

ภำษี  ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง  อำทิเช่น ขำตั้งกล้อง  ขำตั้ง

เขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ เครื่องกรอ

เทป  เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป  พู่กัน สีกระดำษเขียน

โปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง

หรอืภำพ (ภำพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรอืขำวด ำที่ได้

จำกกำรล้ำง อัด ขยำยภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ

จ ำนวน 10,000.-บำท 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อ

เติม  หรอืปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำร

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกติ     รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำ

ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตัง้  อำทิเช่น แผ่นหรอื

จำนบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,  

Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital  

Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล (Reel  

MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์

หรอืแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพวิเตอร์  ตลับผงหมึก

ส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์    กระดำษต่อเนื่อง   สำย

เคเบิล  หนว่ยประมวลผล ฮำรด์ดิสก์ไดนร์ ซีดรีอมไดร์ฟ แผ่น

กรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
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เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีซ่ิป (Memory Chip)  

เชน่ RAM    คัตซีทฟีดเตอร์  (Cut Sheet Feeder)   

เมำส์ (Mouse) พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊อกซ์   (Printer  

Switching Box) เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub)   

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)เชน่ Ethernet Card, Lan 

Card, Anti virus Card,   Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอ่ำน

และบันทึกข้อมูล แบบต่ำงๆ เชน่  แบบดิสเกตต์ (Diskette)    

แบบฮำรด์ดิสต์  (Hard Disk)  แบบซีดรีอม  (CD-ROM) แบบ

ออพติคอล   (Optical) เป็นต้น ฯลฯ จ ำนวน 40,000.-

บำท      

   

  งบลงทุน รวม 84,900 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,900 บาท 

   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์       

    คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 66,000 บำท 

      

     เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  3 เครื่องๆละ จ ำนวน 

  22,000.- บำทจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้ 

-มีหน่วยประมวลผลกลำง(CPU)ไม่น้อยกว่ำ 6 แกน

หลัก (6core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พืน้ฐำนไม่น้อย

กว่ำ 3.0 GHzและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำ ได้ใน

กรณีที่ตอ้งใชค้วำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง

จ ำนวน 1 หนว่ย  

-หนว่ยประมวลผลกลำย (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ

แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนำดไม่

น้อยกว่ำ 9MB  

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำง

ใดอย่ำงหนึ่ง หรอืดีกว่ำ ดังนี ้

  1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี 
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หนว่ยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรอื 

  2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดภำพติดตัง้อยู่ภำยในหน่วย

ประมวลผลกลำงแบบ Graphics Processing  Unitที่สำมำรถ

ใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อย

กว่ำ 2 GBsinv 

  3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มคีวำมสำมำรถใน

กำรใชห้นว่ยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อย

กว่ำ 2GB 

-มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิดDDR4 หรอืดีกว่ำ  มีขนำด

ไม่น้อยกว่ำ  4GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่

น้อยกว่ำ 1TB หรอืชนิด Solid State Drive  ขนำดควำมจุไม่

น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หนว่ย 

-มี DVD-RWหรอืดีกว่ำ จ ำนวน 1 หนว่ย 

-มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network interface)  

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่ำ จ ำนวนไม่นอ้ย

กว่ำ 1 ช่อง 

-มีช่องเชื่อมตอ่ (Network Interface)แบบ USB 2.0 หรอื

ดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 

-แป้นพิมพแ์ละเมำส์ 

-มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้จ ำนวน 1หนว่ย 

 

    
เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษขนำด 

A3 

จ ำนวน 18,900 บำท 

      

     เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet Printer) ส ำหรับ

กระดำษขนำด A3 จ ำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,300.-บำท 

 คุณลักษณะพืน้ฐำน 

-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)    

-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่นอ้ยกว่ำ 1,200X1,200 dpi 

-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษ

ขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 32 หนำ้ต่อนำที (ppm)  
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หรอื 14.5 ภำพ ต่อนำที (ipm) 

-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำด A4 ไม่

น้อย  กว่ำ 20 หนำ้ต่อนำที (ppm) หรอื 10.4 ภำพ ต่อ

นำที (ipm) 

-มีช่องเชื่อมตอ่(Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่ำ จ ำนวน

ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

-มีถำดใส่กระดำษได้ไม่นอ้ยกว่ำ 100 แผ่น 

-สำมำรถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานเทศกิจ รวม 96,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 96,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
จำ้งเหมำบริกำรบุคคลอยู่เวรรักษำกำร อำคำรที่ท ำกำร อบต.

และบริเวณภำยในที่ท ำกำร อบต. 

จ ำนวน 96,000 บำท 

      

     เพื่ อจ่ ำย เป็นค่ ำจ้ ำง เหมำบริกำรบุคคลอยู่ เ วรยำม

รักษำกำร อำคำรที่ท ำกำร อบต. และบริเวณภำยในที่ท ำ

กำร อบต. จ ำนวน 1 คน เดือนละ 8,000.-บำท 

จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000.- บำท 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว

0746 ลงวันที่  1 กุมภำพันธ์ 2562  เรื่องหลักเกณฑ์และ

อัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

และหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนมำกที่   มท 0808.2/ว

7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน

ค่ำจ้ ำง เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
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 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 638,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 638,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 598,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
จำ้งเหมำบุคคลในกำรช่วยปฏบิัติงำนป้องกันและบรรเทำ 

สำธำรณภัย 

จ ำนวน 288,000 บำท 

      

    เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลในกำรช่วยปฏิบัติงำนป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย  จ ำนวน 3 คน เดือน

ละ 8,000.- บำท จ ำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 

288,000.- บำท 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
      

    
โครงกำรจัดฝกึอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภำพและศกึษำดูงำนของ

สมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝำ่ยพลเรือน 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

     เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดโครงกำรจัดฝกึอบรมเพิ่มพูน

ประสิทธิภำพและศกึษำดูงำนของสมำชิกอำสำสมัครป้องกัน

ภัยฝำ่ยพลเรือนจ ำนวน 100,000.-บำท 

   -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จำ่ยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

   -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565 )

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่ 239 โครงกำรที่ 7 

      

    โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเด็กจมน้ ำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

     เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดโครงกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำเด็กจมน้ ำ จ ำนวน 30,000.-บำท 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จำ่ย

ในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝกึอบรมของเจำ้หน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่238 โครงกำรที่ 5   

      

    
โครงกำรฝกึอบรมจัดท ำแนวกันไฟป้องกันไฟป่ำ ประจ ำปี

งบประมำณ 2565 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

          เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม

จัดท ำแนวกันไฟป้องกันไฟป่ำ ประจ ำปีงบประมำณ  

2565 จ ำนวน 30,000.-บำท 

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝกึอบรมของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  

     - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2   หนำ้ที่  237 โครงกำรที่ 4  

 

      

    
โครงกำรฝกึอบรมชุดปฏบิัติกำรจติอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล นำหนองทุ่ม 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

     เพื่อฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจติอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม จ ำนวน 100,000.-บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่237โครงกำรที่ 3  

      

      

    
โครงกำรฝกึอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกันอัคคีภัยและกำรอพยพ

หนไีฟในส ำนักงำนและสถำนศกึษำ 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      

        เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดโครงกำรฝกึอบรมให้

ควำมรูก้ำรป้องกันอัคคีภัยและกำรอพยพหนไีฟในส ำนักงำน

และสถำนศกึษำ จ ำนวน 25,000.-บำท 

      - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝกึอบรมของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
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     - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2   หนำ้ที่  238 โครงกำรที่ 6   

      

    
โครงกำรให้ควำมรูเ้รื่องภัยต่ำง ๆ ใหก้ับประชำชน จ ำนวน 25,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรให้ควำมรู้เรื่อง

ภัยต่ำง ๆ ให้กับประชำชน จ ำนวน   25,000.-บำท 

    -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จำ่ย

ในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝกึอบรมของเจำ้หน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

    - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที ่2  หนำ้ที่  239 โครงกำรที่ 8 

        

      

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 40,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำยำเคมี  สำยส่งน้ ำดับเพลิง

ขนำด 2.5 นิว้ เสื้อคลุมดับเพลิง  เครื่องฉีดน้ ำ  กำงเกง

ดับเพลิง รองเท้ำดับเพลิงพื้นเหล็ก ไม้ตบดับไฟป่ำ ถุงมอื

เซฟตี ้และดับเพลิง ถุงมอืหนัง (กันไฟ)  สำยสูบ

น้ ำ ขนำด 3 นิว้  สำยดับเพลิง ขนำด 2.5 นิว้  ฮุ้คคล้ม

ดับเพลิง เป็นต้น  จ ำนวน 40,000.-บำท      
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แผนงานการศึกษา 

 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,021,061 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,190,696 บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,190,696 บาท 

   เงินเดอืนข้ำรำชกำร หรอืพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,314,444 บำท 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพิ่ม

อื่น ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดอืน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ ำปี   ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล   ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด ชัยภูมิ    

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่ 42     

ลงวันที ่26 กุมภำพันธ์ 2559  และ พระรำชบัญญัติ 

ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ ำนวน

อัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  (ปีงบประมำณ  

2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้ง

จำ่ยไว้จ ำนวน 12 เดือน  แยกรำยละเอียด

ดังนี้  จ ำนวน 4 ต ำแหน่ง  

1. ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนกำรศกึษำ เป็นเงิน  360,720.-

บำท  

2. ต ำแหนง่ ครู อันดับ คศ.1 จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นเงิน  

599,856.-บำท 

 3. ต ำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.2  จ ำนวน  1 อัตรำ เป็นเงิน  

353,868.-บำท  

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  เพื่อจำ่ยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่รำยเดือนของผูด้ ำรงต ำแหน่ง

บริหำร อ ำนวยกำร ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏใน

แผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจำ่ยไว้
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จ ำนวน 12 เดือน   แยกรำยละเอียดดังนี้ 

1.เงินประจ ำต ำแหน่ง นักบริหำรงำนกำรศกึษำ  อ ำนวยกำร

ต้น (ผูอ้ ำนวยกำรกองศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม)  ตำม

มติ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที ่9/2556 ลงวันที่   

27 กันยำยน 2556 และตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

นำหนองทุ่ม ที่ 163/2556  ลงวันที่ 27 กันยำยน 2556   

เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นสำยงำนผูบ้ริหำรได้รับเงิน

ประจ ำต ำแหนง่  เป็นเงิน 42,000.-บำท   

 

   

เงินวทิยฐำนะ 

     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินวทิยฐำนะช ำนำญกำร ต ำแหน่งครู เดือนละ 

3,500 บำท  จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.- บำท 

จ ำนวน  42,000 บำท 

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 765,792 บำท 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

พนักงำนจ้ำงทั่วไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร 

งำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ฉบับ

ที ่6 พ.ศ. 2559 ลงวันที่  25 พฤศจกิำยน 2559  จ ำนวน

อัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ  

2564-2566  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ค ำนวณตัง้จ่ำยไว้

จ ำนวน 12 เดือน  แยกรำยละเอียดดังนี้  จ ำนวน   

5 ต ำแหนง่  

1.1 ต ำแหน่ง ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     เป็นเงิน 158,616.-

บำท   

1.2  ต ำแหน่ง ผูช่้วยครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 3 ต ำแหนง่  เป็น

เงิน 499,176-บำท   

1.3 ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป     จ ำนวน 108,000.-บำท 

 ต ำแหนง่ ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้ 

จ ำนวน  160,776.- บำท และตัง้จ่ำยจำกเงนิอุดหนุน

ทั่วไป  จ ำนวน  338,400.- บำท   
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   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง จ ำนวน 26,460 บำท 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำน

จ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ประกำศคณะกรรมกำร ข้ำรำชกำร  

พนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่  

27 ตุลำคม 2547 ประกอบกับมติ ก.จ.,ก.ท.และ อบต. ได้มี

มตใินกำรประชุมครั้งที่ 6/2551 เมือ่วันที ่25 มิถุนำยน  

2551 เห็นชอบก ำหนดให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน

ท้องถิ่น  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงได้รับเงินเพิ่มกำร

ครองชีพช่ัวครำว ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

เบิกจ่ ำย เงินค่ ำครองชีพ ช่ัวครำวของข้ำรำชกำรและ

ลูกจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2551   

จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 

 (ปีงบประมำณ 2564-2566  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  

ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียดดังนี้ 

1. เงินเพิ่มพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   จ ำนวน 3 ต ำแหน่ง 

1.1 ต ำแหน่ง ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร เป็นเงิน 

6,900.- บำท   

1.2 ต ำแหนง่ ผูช่้วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 3 อัตรำ  เป็น

เงิน   7,560.- บำท   

1.3 ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป     เป็นเงิน  12,000.- บำท  

ต ำแหน่ง ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  ตั้งจำ่ยจำกเงนิอุดหนุน

ทั่วไป จ ำนวน  7,560.- บำท   
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  งบด าเนินงาน รวม 2,551,285 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   ค่ำเชำ่บ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล  มีสทิธิ

เบิกค่ำเชำ่บ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำ

บ้ำน ของขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไข

เพิ่มเติม และหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/

ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงนิค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน

ท้องถิ่นหรอืหนังสอืสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จ ำนวน  60,000.-บำท   

 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

     เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ ผูบ้ริหำร  

พนักงำนส่วนต ำบล  และลูกจ้ำงประจ ำ  ที่มีสิทธิได้ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ

กำรศกึษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3 )  

พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที ่กค.  

0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและ

อัตรำ เ งิ นบ ำ รุ งกำรศึกษำและค่ ำ เล่ ำ เ รี ยน   หนั งสื อ

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที ่18  

กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 

กำรศึกษำบุตร  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/

ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำ

เงินบ ำรุง และระเบียบกระทรวงมหำไทยว่ำด้วยเงนิสวัสดิกำร

เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2563 หรือหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 10,000.-

บำท  
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   ค่าใช้สอย รวม 1,303,095 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 600,000 บำท 

      

  1.เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำพำหนะรถรับ-ส่ง เด็ก ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กวัดชัยมงคล ภำคเรียนที1่/2564  , 2/2564  

และภำคเรียนที่ 1/2565  เปน็เงิน  96,000.- บำท   

2. เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจำ้งเหมำนักกำรภำรโรง 

 ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล เดือนละ 8,000.-

บำท เป็นเงิน  96,000.-บำท    

3. เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจำ้งเหมำนักกำรภำร

โรง ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส เดือน

ละ 8,000.-บำท  เป็นเงิน  96,000.- บำท     

4. เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจำ้งเหมำบริกำรปฏิบัติงำน

ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  ศูนย์พัฒนำเด็ก-เล็กวัดชัยมงคล เดือน

ละ 10,000.-บำท  เป็นเงิน  120,000.-บำท 

5. เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจำ้งเหมำบริกำรปฏิบัติงำน

ช่วยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส  เดือน

ละ 8,000.-บำท  เป็นเงิน  96,000.-บำท     

6.  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจำ้งเหมำบริกำรบุคคลในกำร

ช่วยปฏิบัติงำนกองกำรศกึษำฯ    

เดือนละ 8,000.-บำท  เป็นเงิน 96,000.-บำท     

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/

ว 1452 ลว.27 พ.ค.2541 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงนิค่ำจำ้งเหมำ

บริกำร ก ำหนดหลักเกณฑใ์หผู้บ้ริหำรท้องถิ่นใชดุ้ลพินิจใน

กำรพิจำรณำอนุมัตใิห้เบิกจ่ำยค่ำจ้ำงบริกำร 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 40,000 บำท 

      

       เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใ ช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่

พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วน

พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียน

ต่ำง ๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย

ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.

2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  จ ำนวน 40,000.- บำท 

      

    
โครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหนว่ยประสบกำรณ์กำร

เรียนรู้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด อบต. นำหนองทุ่ม 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  1.เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ตำม

หนว่ยประสบกำรณก์ำรเรียนรูใ้นศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

ในเขตพืน้ที่ อบต.นำหนองทุ่ม จ ำนวน 2 ศูนย์ เชน่ วันขึน้ปี

ใหม่ วันไหว้ครู วันแม่แหง่ชำติ วันพ่อแห่งชำติ วันส ำคัญทำง

ศำสนำ กำรแขง่ขันกีฬำ กำรปรับปรุงภูมิทัศนศ์ูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ในศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 40,000.-บำท    

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่ง

นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุ 

ภำครัฐ พ.ศ.2560 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่ 198 โครงกำรที ่3 
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โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้ พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพของ

นักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด อบต.นำหนองทุ่ม 

จ ำนวน 36,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดกิจกรรมเพิ่มพูนควำมรู้ พัฒนำ

ศักยภำพและประสิทธิภำพของนักเรียนของศูนย์พัฒนำ 

เด็กเล็กสังกัด อบต.นำหนองทุ่ม จ ำนวน 2 ศูนย์  ในกำรจัด

ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้,กำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำร 

,กำรอบรมคุณธรรม จรยิธรรม เป็นต้น และอื่นๆ   ที่

เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ  จ ำนวน 36,000.-บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ 

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

- จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  

 ครั้งที่ 2 หนำ้ที่ 198 โครงกำรที ่2 

      

    โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็ก

แหง่ชำติ  เชน่   ค่ำรับรอง ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ค่ำใช้จำ่ยในกำร

ประกวดหรอืแข่งขัน ค่ำจำ้งเหมำจัดนิทรรศกำร  ค่ำ

มหรสพ  กำรแสดง  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและ

เกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ จ ำนวน 100,000 บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำร 

จัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแขง่ขันกีฬำ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

- จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  
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 ครั้งที่ 2 หนำ้ที่ 202 โครงกำรที ่12 

    โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศกึษำ จ ำนวน 457,095 บำท 

      

  1. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน 

จ ำนวน  313,845.- บำท  ส ำหรับเป็นค่ำจำ้งเหมำใน 

กำรประกอบอำหำรกลำงวันของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัย

มงคล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำสจ ำนวน 

2 ศูนย์  จ ำนวน  61 คน ๆ ละ 21.- บำท จ ำนวน 245  วัน  

 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยรำยได้ และกำรจ่ำยเงนิ

ของสถำนศกึษำ สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.

2562 

 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว

3924  ลงวันที่  8  กรกฎำคม  2564 

จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง

ที ่2 หนำ้ที ่ 201 โครงกำรที่  10 ตัง้จ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป 

2. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)  จ ำนวน   

103,700.-  บำท  ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคลและศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส จ ำนวน  61  คน ๆ 

ละ 1,700.- บำท   

       -ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยรำยได้ และกำร

จำ่ยเงนิของสถำนศกึษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.2562 

 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว

3924  ลงวันที่  8  กรกฎำคม  2564 

จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง

ที ่2 หนำ้ที ่203 โครงกำรที่   13 ตั้งจ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป 

 3. ค่ำหนังสือเรียน  จ ำนวน 7,000.-บำท   ส ำหรับจ่ำยเป็น

ค่ำหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล และศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส  จ ำนวน 35 คนๆ  

ละ 200.-บำท  

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยรำยได้ และกำรจำ่ยเงนิ
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ของสถำนศกึษำ สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.

2562 

 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว

3924  ลงวันที่  8  กรกฎำคม  2564 

จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง

ที ่2 หนำ้ที ่204 โครงกำรที่   15  ตั้งจำ่ยจำกเงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

4. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  จ ำนวน  7,000.- บำท   ส ำหรับจำ่ย

เป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัย

มงคล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส  

จ ำนวน  35 คนๆละ 200.-บำท  

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยรำยได้ และกำรจำ่ยเงนิ

ของสถำนศกึษำ สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.

2562 

 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว

3924  ลงวันที่  8  กรกฎำคม  2564 

จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง

ที ่2 หนำ้ที ่ 204 โครงกำรที่   16  ตั้งจ่ำยจำกเงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

      

  5. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน  จ ำนวน  10,500.- บำท   ส ำหรับ

จำ่ยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัย

มงคล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส 

จ ำนวน  35 คนๆละ 300.-บำท  

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยรำยได้ และกำรจำ่ยเงนิ

ของสถำนศกึษำ สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.

2562 

 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว

3924  ลงวันที่  8  กรกฎำคม  2564จำกแผนพัฒนำ 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หนำ้ที ่ 205 

โครงกำรที่  17  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 

 6. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน  จ ำนวน  15,050.- บำท  
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ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียนของศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กวัดชัยมงคล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส   

จ ำนวน  35 คนๆละ 430.- บำท   

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยรำยได้ และกำรจำ่ยเงนิ

ของสถำนศกึษำ สังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.

2562 

 -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว

3924  ลงวันที่  8  กรกฎำคม  2564 

จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง

ที ่2 หนำ้ที ่ 205 โครงกำรที่  18 ตั้งจำ่ยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถ

ใช้งำนตำมปกติ  ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำร

ประกอบศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด อบต.นำหนอง

ทุ่ม จ ำนวน 2 ศูนย์ เชน่เดินสำยไฟฟ้ำ ติดตัง้พัดลม

โคจร ติดตัง้กันสำด ประตูเปิด-ปิด ทำงหลังศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็ก ปรับเสำเหลี่ยม   ให้เปน็เสำกลม เป็นต้น ค่ำบ ำรุงรักษำ

หรอืซ่อมแซม ทรัพย์สินอื่น ๆ เชน่  วัสดุต่ำง ๆ ค่ำบ ำรุงรักษำ

หรอืซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็น

ต้น  จ ำนวน 30,000.-บำท 

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,088,190 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

       เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรำยจ่ำยเพื่อ

ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรอืปรับปรุงวัสดุ  รำยจ่ำยเพื่อ

จัดหำสิ่งของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำ

วัสดุ  เชน่ ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง      
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เป็นต้น อำทิเช่นหนังสือ เครื่องคดิเลขขนำดเล็ก  เครื่องเจำะ

กระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัด

เหล็ก กรรไกร  เก้ำอีพ้ลำสติก  แปลงลบกระดำนด ำ ตรำ

ยำง  ขำตั้ง(กระดำนด ำ)   ที่ถูพืน้ ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่อง

ตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพ

เขียน,แผนที่ พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำย

ชื่อส ำนักงำนหรอืหน่วยงำน แผ่นป้ำยต่ำง ๆ มูลี,่ม่ำนปรับ

แสง จรำจรหรอืแผ่นป้ำย (ต่อผืน) พรม(ต่อผนื) นำฬิกำตั้ง

หรอืแขวนพระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลองกระเป๋ำ ตำช่ัง

ขนำดเล็ก  กระดำษ  หมึกดินสอปำกกำยำงลบ น้ ำยำลบ

ค ำผิดเทปกำว ลวดเย็บกระดำษกำว 

ชอล์ค สมุด ซองเอกสำรตลับผงหมกึ น้ ำหมึกปรินท์  

เทป พี ว ีซ ีแบบใสน้ ำยำลบกระดำษไขกระดำษไข ไม้

บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข  

แฟ้ม สมุดบัญชสีมุดประวัติข้ำรำชกำรแบบพิมพ์ ผำ้ส ำลี ธง

ชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซื้อหรอืจ้ำงพิมพ์ ของใชใ้นกำร

บรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนใน

ส ำนักงำน ฯลฯ   จ ำนวน 30,000.-บำท 

   วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อ

เติม  หรอืปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำร

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกติ   รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำ

ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตัง้  อำทิ

เชน่  ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้ำ  เครื่องวัด

กระแสไฟฟ้ำ   เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ  มำตรส ำหรับตรวจ

วงจรไฟฟ้ำ    เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์  เทปพันสำยไฟฟ้ำ

สำยไฟฟ้ำ  หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ ปลั๊ก

ไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์ และชิ้นส่วน
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วิทยุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์

คอนเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์

สำยอำกำศหรือเสำอำกำศ    ส ำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์

,จำนรับสัญญำณดำวเทียม  ดอกล ำโพง แผงวงจร ผังแสดง

วงจรต่ำง ๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ  จ ำนวน  10,000.- บำท 

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 963,190 บำท 

      

  1. เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำอำหำรเสริม(นม) รวมถึงรำยจ่ำยที่ตอ้ง

ช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่  ค่ำขนส่ง เป็นต้น เพื่อแจกจ่ำย

ให้กับเด็กเล็ก  ถึงช้ันประถมศกึษำปีที่ 6 ของศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็ก  จ ำนวน 2  ศูนย์ และโรงเรยีนในเขต อบต. นำหนอง

ทุ่ม  จ ำนวน  6  โรงเรียนจ ำนวนทั้งสิน้ 487 คน  อัตรำคน

ละ  7.37  บำท  จ ำนวน  260  วัน  แยกเป็นนักเรียน

ช้ัน อนุบำล ถึงช้ัน   ป.6  จ ำนวน  426 คน  และเด็กเล็ก 

จ ำนวน  61 คน  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภำคม   

2564 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

- จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (  พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  

ครั้งที ่2 หนำ้ที่ 201  โครงกำรที ่8,9 

2.  เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อ

ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรอืปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำย

เพื่อจัดหำสิ่งของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับ

ค่ำวัสดุ  เชน่   ค่ำขนส่ง   ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ 

เป็นต้น ตำมตัวอย่ำงกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยสิ่งของที่

จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  
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มิถุนำยน 2559  อำทิเชน่  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  

กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ   จำนรองผงซักฟอก  สบู่  

น้ ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่งมุ้ง ผำ้ปูที่นอน ปลอกหมอน

ถ้วยชำม ช้อนสอ้ม กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ที่นอนกระโถน เตำ

ไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรดี เครื่องบดอำหำรเครื่องตไีขไฟฟ้ำ  

เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ หมอ้ไฟฟ้ำ รวมถึงหม้อหุงข้ำว

ไฟฟ้ำ กระตกิน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ ผำ้หม่ ผำ้ปู

โต๊ะ น้ ำจดืที่ซือ้จำกเอกชน ฯลฯ  จ ำนวน 30,000.-บำท 

   วัสดุก่อสรำ้ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

       เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ

สิน้เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจำ่ย

เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรอืปรับปรุงวัสดุ 

รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระ

พร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำ

ติดตัง้  อำทิเชน่  ไม้   ต่ำงๆ ค้อน คีม  ชะแลง จอบ สิ่ว   

เสียม  เลื่อย  ขวำน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนำด

เล็ก เชน่ ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน   โถส้วม  อ่ำงล้ำงมอื รำว

พำดผ้ำ น้ ำมันทำไม้   ทินเนอร ์ สีปูนซีเมนต ์ทรำย อิฐหรอื

ซีเมนต ์ บล็อก  กระเบือ้งสังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี 

ปูนขำว ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อตำ่งๆ ท่อน้ ำ

บำดำล ฯลฯ   จ ำนวน  20,000.-บำท 

 

      

   วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น  วัสดุสิน้เปลือง 

รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนส่ง  ค่ำ

ภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  อำทิเช่น  แก๊สหุงต้ม  น้ ำมัน

เชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ
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น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซฯลฯ จ ำนวน 10,000.- 

บำท 

   วัสดุวิทยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

       เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำย เพื่อประกอบ

ดัดแปลง ต่อเตมิ  หรอืปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำ

สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำ

ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตัง้  อำทิเช่น ชุด

เครื่องมือผ่ำตัดที่วำงกรวยแก้ว  กระบอกตวง เบ้ำหลอม หู

ฟัง (Stethoscope)  เปลหำมคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัด

น้ ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องน่ึง เครื่องมือวิทยำศำสตร์ 

ส ำลแีละผ้ำพันแผล เวชภัณฑ ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์

เคมีภัณฑ์  ออกซิเจน น้ ำยำต่ำงๆ   เลือด    สำยยำง  ลูก

ยำง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมอื กระดำษกรอง จุก

ต่ำงๆ  สัตว์เลี้ยงเพื่อกำรทดลองวิทยำศำสตร์หรอื

กำรแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ   จ ำนวน 5,000.-บำท 

      

   วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

สิน้เปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ

เติม หรอืปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำร

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เชน่ ค่ำขนส่ง ค่ำ

ภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น เคียว สปริงเกลอร์ 

 (Sprinkler)  จอบหมุน จำน พรวน ตระแกรงรอ่นเบน

โธส  อวน (ส ำเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัด

ศัตรูพชืและสัตว์ อำหำรสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและ

สัตว์น้ ำ ฯ  จ ำนวน  10,000.- บำท 
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   วัสดุกีฬำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกีฬำ ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึง

รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเตมิ  หรอืปรับปรุง

วัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่

ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำ

ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  อำทิเช่น  หว่งยำง ลูกฟุตบอล ลูก

ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมิน

ตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดำบสอง มอื

ตะกร้อ ตะกร้ำหวำยแชร์บอล ตำข่ำยกีฬำ เชน่ ตำข่ำย

ตะกร้อ นกหวีด นำฬิกำจับเวลำ นวม ลูกทุ่มน้ ำหนัก เสำตำ

ข่ำยกีฬำ เชน่   เสำตำข่ำยวอลเลย์บอลล์ หว่งบำสเก็ตบอล

เหล็ก ฯลฯ   เพื่อใช้ในกำรออกก ำลังกำยและแข่งขันกีฬำของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม และประชำชนทั่วไปใน

เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม

จ ำนวน  10,000.- บำท 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน   

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง

รำยจ่ำยเพื่อประกอบประกอบดัดแปลง   ต่อเตมิ  หรอื

ปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   รำยจ่ำย

ที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำ

ประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  อำทิเช่น แผ่นหรอืจำนบันทึก

ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy  

Disk,Removable Disk, Compact Disc  , Digital Video Disc , 

Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape,  

Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์

ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส ำหรับ
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เครื่องพมิพ์แบบเลเซอร์    กระดำษต่อเนื่อง   สำย

เคเบิล  หนว่ยประมวลผล ฮำรด์ดิสก์ไดนร์ ซีดรีอมไดร์ฟ แผ่น

กรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 

เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีซ่ิป (Memory Chip)  

เชน่ RAM    คัตซีทฟีดเตอร์  (Cut Sheet Feeder) 

เมำส์ (Mouse) พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching  

Box)   เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub)  แผ่นวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน่ Ethernet Card, Lan Card,  

Anti virus Card,   Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึก

ข้อมูล แบบต่ำงๆ เชน่  แบบดิสเกตต์ (Diskette)   

แบบฮำรด์ดิสต์  (Hard Disk)  แบบซีดรีอม  (CD-ROM) แบบ

ออพติคอล   (Optical) เป็นต้นฯลฯ   จ ำนวน 30,000.-บำท  

 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท 

   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในที่สำธำรณะ รวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกัน เชน่ ค่ำบริกำร  ค่ำภำษี ใน

กิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ำหรับศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม 

จ ำนวน  2  ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้ำน

หนองรวก หมูท่ี่ 2  และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำ-

วำส บ้ำนโคกล่ำม หมูท่ี่ 8 จ ำนวน 50,000.-บำท 

 

      

   ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 20,000 บำท 

      

       เพื่อจ่ำยค่ำน้ ำประปำในส ำนักงำนหรอืที่สำธำรณะรวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกัน เชน่ ค่ำบริกำร  ค่ำภำษี ใน

กิจกำรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็ก  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่มจ ำนวน  
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 2  ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล  บ้ำนหนอง

รวก หมูท่ี่ 2  และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส 

บ้ำนโคกล่ำม หมูท่ี่ 8 จ ำนวน 20,000.-บำท      

   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เชน่ ค่ำ

โทรภำพ (โทรสำร)  ค่ำเทเลกซ ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุ

สื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้

ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำร

อื่น ๆ เชน่ ค่ำเคเบิล้ทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็น

ต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใชบ้ริกำร

ดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้เกี่ยวกับกำรใช้บริกำร 

จ ำนวน  20,000.- บำท 

      

  งบลงทุน รวม 279,080 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 279,080 บาท 

   ครุภัณฑส์ ำนักงำน       

    เก้ำอีส้ ำนักงำน จ ำนวน 6,400 บำท 

      

      เพื่อจัดซื้อเก้ำอีส้ ำนักงำนมพีนักพิงและที่นั่งขึน้โครงเหล็ก

และหุ้มหนังสังเครำะห์ สำมำรถหมุนเก้ำอีไ้ด้รอบตัว 360 

องศำ ปรับระดับควำมสูงของเก้ำอี้ได้ระหว่ำง 87-97  ซม.  

จ ำนวน  2 ตัว ๆ ละ 3,200.- บำท  ส ำหรับส ำนักงำนกอง

กำรศกึษำศำสนำ และวัฒนธรรม (ตำมรำคำท้องตลำด

เนื่องจำกไม่ได้ก ำหนดในมำตรฐำนครุภัณฑ์  ตำมหนังสือ

ส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที ่ นร 0731.1/ ว31   

 ลงวันที่  22 ธันวำคม  2563) 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
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    เครื่องปรับอำกำศแบบแขวน จ ำนวน 238,200 บำท 

      

      เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแขวน  ขนำด 30,000  บี

ทียู  จ ำนวน 6  เครื่อง ๆ ละ39,700.- บำท (รำคำรวมค่ำ

ติดตัง้)   ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล จ ำนวน

3  เครื่อง  และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส 

จ ำนวน 3 เครื่อง  (จัดซื้อตำมบัญชรีำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์  ตำมหนังสอืส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุดที่  

นร. 0731.1/ ว 31 ลงวันที่  22  ธันวำคม  2563 ) 

 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  

 

      

    ตู้กดน้ ำเย็นแบบถังคว่ ำสแตนเลส จ ำนวน 8,580 บำท 

      

      เพื่อจัดซื้อตู้กดน้ ำเย็นแบบถังคว่ ำสแตนเลส จ ำนวน  1 หัว

ก๊อก ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล  จ ำนวน  

1  เครื่อง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงปุญญำวำส 

จ ำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ  4,290.-บำท  (ตำมรำคำท้องตลำด

เนื่องจำกไม่ได้ก ำหนดในมำตรฐำนครุภัณฑ์ 

ตำมหนังสอืส ำนักงบประมำณ ด่วนสุด ที ่ นร 0731.1/  

ว 31  ลงวันที2่2 ธันวำคม  2563) 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

      

   ครุภัณฑโ์ฆษณำและเผยแพร่       

    โทรทัศน์แอลอดีี (LED TV) แบบ Smart TV จ ำนวน 8,900 บำท 

      

  เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED  TV)  แบบ Smart TV  ระดับ

ควำมละเอียดจอภำพ  1920 x 1080  พิกเซล ขนำด 40  นิว้

จ ำนวน  1  เครื่อง  ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัย

มงคล  จ ำนวน  1  เครื่อง (จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน 
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ครุภัณฑ์  ตำมหนังสอืส ำนักงบประมำณ ด่วน

ที่สุด ที ่นร. 0731.1/ ว 31 ลงวันที่  22  ธันวำคม  2563 ) 

 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด

จำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.2560  

   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์       

    เครื่องคอมพวิเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน 17,000 บำท 

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

วัดสว่ำงปุญญำวำส  จ ำนวน 1  เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บำท

จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน

พฤษภำคม 2563   คุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้ 

-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ  4  แกน

หลัก (4 Core)  มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำน  ไม่น้อย

กว่ำ  3.1  GHz  หรอืดีกว่ำ  จ ำนวน  1  หนว่ย 

- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU)  มีหน่วยควำมจ ำ

แบบ Cache  Memory  รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน ขนำด

ไม่น้อยกว่ำ 4  MB 

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรอื

ดีกว่ำ  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  SATA หรอืดีกว่ำ  ขนำดควำมจุไม่

น้อยกว่ำ 1  TB  หรอืมี Solid  State  Drive  ขนำดควำมจุไม่

น้อยกว่ำ  250  GB  จ ำนวน  1 หนว่ย 

- ม ีDVD – RW  หรอืดีกว่ำ  จ ำนวน  1 หนว่ย 

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบ

เครือขำ่ย (Network  Interface)  แบบ  10 / 100 / 1000  Bas

e-Tหรอืดีกว่ำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง   

- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรอื ดีกว่ำ ไม่

น้อยกว่ำ  3  ช่อง 

-  มีแป้นพมิพ์และเม้ำท์ 

- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อย

กว่ำ  19  นิว้  จ ำนวน  1  หน่วย 
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-เป็นไปตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำร

จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   ฉบับ

เดือน พฤษภำคม  2563   ประกำศ ณ วันที ่12  พฤษภำคม

  2563 

 งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา รวม 1,789,200 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,789,200 บาท 

   เงนิอุดหนุน รวม 1,789,200 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 1,789,200 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนในเขตพืน้ที่   อบต. 

นำหนองทุ่มจ ำนวน  6 โรงเรียน  

    เพื่อด ำเนินกำรจัดซื้ออำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียนใน

พืน้ที่ อบต. นำหนองทุ่ม จ ำนวน 6 โรงเรียน 

    เพื่อจัดสรรให้กับนักเรียนช้ันอนุบำลถึงช้ันประถมศึกษำปี

ที ่6 จ ำนวน 426 คน อัตรำคน ละ 21.-บำท  

จ ำนวน 200 วัน จ ำนวน 1,789,200.-บำท   

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว

3924  ลงวันที่  8  กรกฎำคม  2564 

จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้ง

ที ่2 หนำ้ที่ 202 โครงกำรที่ 11ตั้งจ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป 

      

 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 155,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท 

   เงนิอุดหนุน รวม 155,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 155,000 บำท 

      

  พื่ออุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษำในเขตพืน้ที่องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่มจ ำนวน  6  โรงเรียน  เพื่อ

ด ำเนนิกำรโครงกำร ดังนี้ 1.อุดหนุนกลุ่มโรงเรียน

ประถมศึกษำในเขตพืน้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนอง
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ทุ่ม จ ำนวน  6 โรงเรียน ใน  หมูท่ี่ 1,2,4,5,6 ,8 รวมกัน

จ ำนวน  20,000.-  บำท  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดกิจกรรม

โครงกำรอบรมค่ำยเยำวชนเศรษฐกิจพอเพียง จำก

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ่มเติม ครั้ง

ที ่2 หนำ้ที่  206 โครงกำรที่ 20 

2.อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษำในเขตพืน้ที่องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่มจ ำนวน  6  โรงเรียน ในหมู่

ที ่1,2,4,5,6  และ 8 รวมกัน  จ ำนวน  45,000.-  บำท  เพื่อ

จำ่ยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรอบรมเข้ำค่ำยวิชำกำร 

อำเซียน (AEC)  ส ำหรับเด็กนักเรียนในเขตพืน้ที่องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนำ้ที ่207 โครงกำรที่ 21 

3.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกงำมจ ำนวน  15,000.- บำท  เพื่อ

จำ่ยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรเลีย้งปลำดุกในบ่อ

ซีเมนต ์และท ำนำข้ำว จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หนำ้ที ่208 โครงกำรที่ 22 

4.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองรวก  จ ำนวน  15,000.- บำท

เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรสง่เสริมพัฒนำทักษะ

อำชีพกำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อซีเมนต์ จำกแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หนำ้ที ่

208 โครงกำรที่  23 

5.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนนกเขำทอง จ ำนวน 15,000.-

บำท  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรเลีย้งปลำดุกในบ่อ

ซีเมนต ์จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่ 209 โครงกำรที่ 24 

6.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนดงพอง จ ำนวน 10,000.- บำท เพื่อ

จำ่ยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรผลิตและใช้สื่อกำรเรียนกำร

สอน จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่209 โครงกำรที ่25 

7.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองไผล่้อม จ ำนวน 20,000.-

บำท เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโรงกำรกิจกรรมเกษตร

ชีวภำพเพื่อกำรเรียนรู้ทักษะอำชีพแบบพอเพียง  จำก
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แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้ง

ที ่2 หนำ้ที ่210 โครงกำรที ่26 

8.อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม จ ำนวน 15,000.-บำท เพื่อ

จำ่ยเป็นค่ำจัดกิจกรรมโครงกำรหอ้งเรียนเพื่อกำรเรียนรู้ จำก

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง

ที ่2 หนำ้ที ่210 โครงกำรที ่27 

               

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 886,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 646,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  1.ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น 

จ ำนวน 2 คน เดือนละ 5,000.-บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็น

เงิน  120,000.-บำท 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยอำสำสมัคร

บริบำลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ที่ท้องถิ่นพ.ศ.

2557 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่มท0819.2/ว6290ลง

วันที ่18 ตุลำคม 2562 

-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่มท.0819.2/ว0803 ลง

วันที ่6 กุมภำพันธ์ 2563 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่218 โครงกำรที่ 16 
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   ค่าใช้สอย รวม 426,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    จำ้งเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 192,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำน

สำธำรณสุข จ ำนวน 2 อัตรำ  เดือน 8,000.- บำท  จ ำนวน 1

2 เดือน  เป็นเงิน 192,000.- บำท 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
      

    
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

2019 (COVID-19) 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรป้องกันและควบคุม

โรคติดตอ่โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

จ ำนวน 200,000.-บำท 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่218 โครงกำรที่ 15 

      

    โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 34,000 บำท 

      

        เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.

สมเด็จพระเจำ้ลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณว์ลัยลักษณ์ อัครรำช

กุมำรี ในกำรจัดกิจกรรมรณรงคป์้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ  กำร

ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์  เป็นต้น 

 จ ำนวน 34,000.-บำท 

  - เป็นไปตำมระเบียบหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2560  

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0810.5/ 1745 ลงวันที ่31 สิงหำคม 2560  

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2561 

  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่ 212 โครงกำรที่ 5   
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   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   วัสดุวิทยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำย เพื่อประกอบ

ดัดแปลง ต่อเตมิ  หรอืปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำ

สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้

งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ

วัสดุ  เชน่ ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  อำทิ

เชน่ ชุดเครื่องมือผ่ำตัดที่วำงกรวยแก้ว  กระบอกตวง เบ้ำ

หลอม   หูฟัง (Stethoscope)  เปลหำมคนไข้ คีมถอนฟัน

เครื่องวัดน้ ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องน่ึง เครื่องมือ

วิทยำศำสตร์   ส ำลีและผำ้พันแผล เวชภัณฑ์

แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์  ออกซิเจน น้ ำยำ

ต่ำงๆ   เลือด    สำยยำง  ลูกยำง หลอดแก้ว ลวดเชื่อม

เงิน ถุงมอื กระดำษกรอง จุกต่ำงๆ  สัตว์เลี้ยงเพื่อกำรทดลอง

วิทยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ทรำยเคลือบ

สำรเคมี (ทรำยอะเบท) สำรเคมีพ่นก ำจัด

ยุงลำย ฯลฯ จ ำนวน 100,000.-บำท      

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   เงนิอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  1. เพื่อจำ่ยเป็นเงินอุดหนุนใหก้ับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบลนำหนองทุ่ม   เพื่อด ำเนินโครงกำรส่งเสริมแพทย์แผน

ไทยใส่ใจในคุณภำพชวีิต จ ำนวนเงิน  30,000.- บำท 

  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่213 โครงกำรที่ 7 
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2. เพื่อจำ่ยเป็นเงินอุดหนุนใหก้ับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบลบ้ำนนำแก เพื่อด ำเนนิโครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย

ด้ำนอำหำร จ ำนวน 30,000.-บำท 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิ

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่214 โครงกำรที ่8 

      

   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมูบ่้ำน จ ำนวน 9 หมูบ่้ำน หมูท่ี่ 

1,2,4,5,6,8,15,18 และ หมู่ที่ 19 (โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน

สำธำรณสุข) 

จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  -เพื่อจำ่ยเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำร

หมูบ่้ำน จ ำนวน 9 หมูบ่้ำน หมู่1,2,4,5,6,8,15,18และหมู่

ที ่19 เพื่อด ำเนนิโครงกำรพระรำชด ำริดำ้น

สำธำรณสุข จ ำนวนเงิน 180,000 บำท  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559  

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม   ครั้งที่ 2 หนำ้ที่ 215,216 โครงกำรที่ 10,11,12 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
      

    
กำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนอำชญำกรรม โรคเอดส์กำร

ละเมดิสิทธิเด็กและสตรี 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

         เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่เสริมกำรแก้ไขปัญหำใน

ด้ำนอำชญำกรรม โรคเอดส์กำรละเมิดสิทธิเด็กและสตรี   

ในกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำในด้ำน

อำชญำกรรม โรคเอดส์ กำรละเมิดสิทธิเด็กและสตรี เชน่  

กำรฝึกอบรม กำรเดินรณรงค์ กำรจัดนทิรรศกำร เป็นต้น 

 จ ำนวน 20,000.-บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 )  

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำ 224 โครงกำรที่ 5      

 

      

    กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวติสตรีและครอบครัว จ ำนวน 30,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นค่ำด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำ

คุณภำพชีวติสตรี ครอบครัว เชน่ กำรฝึกอบรมกำรเดิน

รณรงค์ กำรจัดนทิรรศกำร ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชวีิต กำร

เสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งของบทบำทสตรีกำรยุติควำมรุนแรง

ในครอบครัวและกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรมี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรกำรตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น เป็น

ต้น จ ำนวน 30,000.-บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำที ่224 โครงกำรที่ 6  

    
ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนนิงำน

ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน เชน่กำร

จัดกิจกรรมกำรศกึษำดูงำนหรอืกำรอบรมส่งเสริมกลุ่ม

อำชีพ และกำรลดภำวะค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน   

20,000.-บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  หนำ้ที่  225 โครงกำรที่ 9     

      

    
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตของคนชรำ คนพิกำร

และผู้ด้อยโอกำส 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

     เพื่อจำ่ยเป็นค่ำด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุน

กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตของคนชรำ คนพิกำร และ

ผูด้้อยโอกำส จ ำนวน  30,000.-บำท  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยใน

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/

ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560 หนังสือกระทรวง 

มหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 

29 พฤศจกิำยน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4

มกรำคม 2561 

      



162 
 

  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หน้ำที่ 225 โครงกำรที่ 7  

     

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,448,726 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,591,326 บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,591,326 บาท 

   เงินเดอืนข้ำรำชกำร หรอืพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 806,640 บำท 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่

จำ่ยควบกับเงินเดอืน และเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ ำปี 

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลตำมประกำศคณะกรรมกำร 

พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่42 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 

 2559  และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน

อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2561-2563และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน   

แยกรำยละเอียดดังนี้  จ ำนวน  3  ต ำแหน่ง   

1.1 ต ำแหน่ง  นักบริหำรงำนช่ำง   จ ำนวน 416,160.-บำท 

1.2 ต ำแหนง่ นำยช่ำงโยธำ          จ ำนวน 195,240.-บำท 

1.3 ต ำแหน่ง นำยช่ำงไฟฟ้ำ         จ ำนวน 195,240.-บำท 

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 48,000 บำท 

      

     เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร

พนักงำนจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร  

พนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลง
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วันที ่27 ตุลำคม 2547 ประกอบกับมติ ก.จ.

ก.ท. และ อบต. ได้มมีตใินกำรประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อ

วันที ่25 มิถุนำยน 2551 เห็นชอบก ำหนดใหข้้ำรำชกำรหรอื

พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจำ้งประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 

ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำว ตำมระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินคำ่ครองชีพช่ัวครำว

ของขำ้รำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของสว่นรำชกำร (ฉบับ

ที ่3)  พ.ศ. 2551 จ ำนวนตำมอัตรำตำมที่ปรำกฏ 

ในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566)    

ค ำนวณตัง้จำ่ยไว้ จ ำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียดดังนี้ 

 1.ขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2 ต ำแหนง่ 

  1.1 ต ำแหนง่ นำยช่ำงโยธำ  จ ำนวน 24,000.-บำท 

  1.2 ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ  จ ำนวน  24,000.-บำท 

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

      เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรง

ต ำแหน่ง บริหำร อ ำนวยกำร   พระรำชบัญญัติระเบียบ 

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   จ ำนวนอัตรำ

ตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2561 

-2563 และที่ แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ มถึ งปั จจุ บั น )  โดยค ำนวณ 

ตั้ ง จ่ ำ ย ไ ว้ จ ำ น วน  12 เ ดื อ น   แยกร ำยละ เ อี ย ด  ดั ง นี้ 

1. เงินประจ ำต ำแหน่ง นักบริหำรงำนช่ำง ระดับ 7  

(ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง) จ ำนวน 42,000.-บำท ตำมมติ ก.

อบต. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที ่92/2560  ลงวันที ่9 พฤษภำคม  

2560 เรื่องให้ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นสำยงำนผู้บริหำรได้รับ

เงินคำ่ประจ ำต ำแหน่ง     
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   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 624,006 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ

พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ 

 บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกำศ 

คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด ชัยภูมิ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจำ้ง  

ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 ลงวันที่  25 พฤศจกิำยน 2559 จ ำนวน

อัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ  

2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้

จ ำนวน 12 เดือน  แยกรำยละเอียด ดังนี้ 

1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   จ ำนวน 4 ต ำแหน่ง 

   1.1 ต ำแหน่ง  ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน  

160,368.- บำท 

   1.2 ต ำแหนง่ ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน 160,116.- บำท 

   1.3 ต ำแหน่ง ผูช่้วยนำยช่ำงโยธำ 

   จ ำนวน  160,116.- บำท 

   1.4 ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกล จ ำนวน  

117,312.-บำท 

2. พนักงำนจำ้งทั่วไป  จ ำนวน  3  ต ำแหน่ง 

   2.1 ต ำแหนง่  คนงำนทั่วไป   3 คนๆละ  108,000.-  บำท  

จ ำนวน 324,000.-บำท 

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง จ ำนวน 70,680 บำท 

      

       เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวของ

ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ 

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกำศ 

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล  

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 27 ตุลำคม 2547  
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ประกอบกับมติ ก.จ..ก.ท.และ อบต. ได้มมีตใินกำรประชุม

ครั้งที ่6/2551 เมื่อวันที ่25 มิถุนำยน 2551 เห็นชอบก ำหนด 

ใหข้้ำรำชกำรหรอืพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจำ้งประจ ำ  

และพนักงำนจ้ำงได้รับเงนิเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำว ตำม

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน 

ค่ำครองชีพช่ัวครำวของขำ้รำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของสว่น

รำชกำรฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 จ ำนวนอัตรำตำมที่ 

(ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  (ปีงบประมำณ 2561-

2563 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้

จ ำนวน 12 เดือน แยกรำยละเอียดดังนี้ 

1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 4 ต ำแหนง่  

   1.1 ต ำแหน่ง ผูช่้วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  จ ำนวน  5,220.-

บำท 

   1.2 ต ำแหนง่ ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ    จ ำนวน 5,460.-บำท  

   1.3 ต ำแหน่ง ผูช่้วยนำยช่ำงโยธำ    จ ำนวน 24,000.-บำท  

   1.4 ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกล จ ำนวน 24,000.-

บำท                 

2. พนักงำนจำ้งทั่วไป จ ำนวน  3  ต ำแหน่ง 

   1.1 ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป จ ำนวน 3 คนๆ  

ละ 12,000 บำท จ ำนวน 36,000.-บำท 

  งบด าเนินงาน รวม 778,600 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 9,600 บาท 

   เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 9,600 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร ให้แก่ ผูบ้ริหำร  

พนักงำนส่วนต ำบล และลูกจำ้งประจ ำ ที่มสีิทธิได้ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิสวัสดิกำร 

เกี่ยวกับกำรศกึษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วน

ที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559  
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เรื่อง ประเภทและอัตรำเงนิบ ำรุงกำรศกึษำและค่ำเล่ำเรียน

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง 

วันที ่18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำร

เกี่ยวกับกำรศกึษำบุตร หนังสือกระทรวงมหำดไทย  

ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 

เรื่อง ประเภทและอัตรำเงนิบ ำรุง และระเบียบกระทรวงมหำ

ไทยว่ำดว้ยเงนิสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศกึษำบุตรขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2563 หรอืหนังสอืสั่งกำรต่ำงๆ ที่

เกี่ยวข้อง จ ำนวน 9,600.-บำท 

   ค่าใช้สอย รวม 604,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 384,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร อำทิ

เชน่  รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำว

ทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรอืสิ่งพิมพ์

ต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย

ด่วนมำกที่  มท 0808.2/ว7120 ลง

วันที ่9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจำ่ยเงนิค่ำจำ้ง

เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

แยกรำยละเอียด ดังนี้ 

   1. เพื่อจำ่ยเป็นค่ำรับวำรสำรค่ำธรรมเนียม ค่ำถ่ำย

เอกสำร ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำล้ำงอัดภำพ ล้ำงอัด

ฟิล์ม ค่ำจำ้งเหมำติดตั้งไฟฟ้ำ ประปำภำยในบริเวณอำคำรที่

ท ำกำร อบต. ค่ำจำ้งเหมำติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  ค่ำจำ้ง

เหมำตรวจคุณภำพน้ ำ ค่ำจ้ำงเหมำรถบรรทุก ค่ำจำ้งเหมำรถ

แทรกเตอร์ ค่ำจำ้งเหมำรถแบคโฮ รถเกรดเดอร์ รถบด

สั่นสะเทือน เป็นต้น  

  2.เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดท ำสื่อโฆษณำและเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติงำนของอบต.นำหนองทุ่ม หรอื

ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนผูม้ีหน้ำที่เสียภำษียื่นแบบช ำระ

ภำษีในระยะเวลำที่ก ำหนด เป็นต้น     
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   3.เพื่อจำ่ยเป็นค่ำรำงวัดที่ดิน เป็นต้น 

   4.เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรเขียนแบบ ออกแบบ

รับรองแบบ เป็นต้น  

   5.เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรบุคคลในกำรช่วย

ปฏิบัติงำนประจ ำรถบรรทุกกระเชำ้ไฟฟ้ำพร้อมติดตัง้เครน

ไฮโดรลิคส์ จ ำนวน 2 อัตรำ เดือนละ 8,000 บำท  

จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 192,000 บำท 

   6.เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรบุคคลในกำรช่วย

ปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงโยธำ/ก่อสร้ำง/ส ำรวจ จ ำนวน

1 อัตรำ เดือนละ 8,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 96,000 บำท 

   7.เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลในกำรช่วย

ปฏิบัติงำนกองช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำ 

เดือนละ 8,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บำท 

  8.ค่ำ K เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเงินเพิ่มหรอืลดเงินชดเชยค่ำงำน

ก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) ตำมหนังสือ

ที ่มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที ่11  กันยำยน

พ.ศ. 2560 เรื่อง กำรขอรับเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำม

สัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะรำยจ่ำย

งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใ ช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ใน

รำชอำณำจักร เชน่  ค่ำเบีย้เลีย้งเดินทำง ค่ำเชำ่ที่พัก  

ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 

ค่ำธรรมเนียมในกำรใ ช้จ่ ำยสนำมบิน  ค่ำลงทะเบียน

ต่ำงๆ  ฯลฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ ำด้ วย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จ ำนวน 20,000 บำท 
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   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

เชน่ รถยนต์บรรทุกกระเชำ้ไฟฟ้ำพรอ้มตดิตั้งเครนไฮโดร

ลิคส์ เครื่องพมิพ์ดดี เครื่องคอมพวิเตอร์  

เครื่องปรับอำกำศโต๊ะ ตู้ เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น   

ค่ำบ ำรุงรักษำ หรอืซ่อมแซมทรัพย์สนิ อื่นๆ  

เชน่วัสดุต่ำงๆ หรอืซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสรำ้งระบบไฟฟ้ำ

สำธำรณะประจ ำหมู่บ้ำน เป็นต้น  จ ำนวน 200,000.-บำท 

 

      

   ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุส ำนักงำน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

สิน้เปลืองรวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเตมิ  

หรอืปรับปรุงวัสดุ รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใชใ้นกำร

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เชน่ ค่ำขนส่ง  

ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น อำทิเช่น หนังสือ  

เครื่องคดิเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที ่

เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอี้

พลำสตกิ แปลงลบกระดำนด ำตรำยำง  ขำตั้ง(กระดำนด ำ)  

ที่ถูพืน้ ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด

กระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,แผนที่ พระ

บรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน 

หรอืหนว่ยงำน แผ่นป้ำยจรำจรหรอืแผน่ป้ำยต่ำงๆ  

มู่ลี,่ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผนื) นำฬิกำตั้งหรือ

แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ ำลองกระเป๋ำ ตำช่ังขนำด 

เล็ก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผดิ

เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซอง
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เอกสำร ตลับผงหมกึ น้ ำหมึกปรินท์ เทป พ ีวี ซ ี 

แบบใสน้ ำยำลบกระดำษไขกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป  

เป๊ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม  

สมุดบัญชสีมุดประวัติขำ้รำชกำรจำกกำรซื้อหรอืจ้ำง

พิมพ ์ แบบพิมพ์ ผำ้ส ำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้ 

ของใชใ้นกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำร 

ประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ  จ ำนวน 30,000.-บำท 

   วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  ประเภทวัสดุ

คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  

ร ว มถึ ง ร ำ ย จ่ ำ ย เ พื่ อ ป ร ะก อบ  ดั ด แป ล ง  ต่ อ เ ติ ม   

หรือปรับปรุงวัสดุ  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ ใช้ในกำร

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   

รำยจ่ำยที่ ต้องช ำระพร้อมกับค่ ำวัสดุ  เ ช่น  ค่ำขนส่ ง    

ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง อำทิเช่น  ไมโครโฟน ขำตั้ง

ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้ำ  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัด

แรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ  เครื่องประจุ

ไฟ  ฟิวส์  เทปพันสำยไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ  หลอดไฟฟ้ำ  

หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ  ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ  

หลอดวิ ทยุ ทรำนซิ ต เ ตอร์  และ ชิ้ นส่ วนวิ ทยุ  ลู กถ้ ว ย

สำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขำหลอด

ฟลู อ อ เ ร ส เ ซนซ์  เ บ รก เ กอ ร์  สำยอ ำก ำศหรื อ เ ส ำ

อำกำศ ส ำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จำนรับสัญญำณ

ดำวเทียม   ดอกล ำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผง

บังคับทำงไฟ ฯลฯ  จ ำนวน 30,000.-บำท 
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   วัสดุก่อสรำ้ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

สิน้เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรำยจำ่ย

เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรอืปรับปรุงวัสดุ รำยจำ่ย          

เพื่อจัดหำสิ่งของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 

ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับ

ค่ำวัสดุ เชน่ ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย ค่ำติดตัง้ อำทิ

เชน่  ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน  

กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนำดเล็ก เชน่ ตลับ

เมตร ลูกดิ่ง สว่ำน โถส้วม อ่ำงล้ำงมอืรำวพำดผ้ำ น้ ำมันทำ

ไม้ ทินเนอร์    สีปูนซีเมนต ์ทรำย อิฐหรอืซีเมนต ์บล็อก 

กระเบือ้งสังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว ท่อน้ ำ

และอุปกรณ์ประปำ ท่อตำ่งๆ ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯ   

จ ำนวน 30,000.-บำท 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิ หรอื

ปรับปรุงวัสดุ   รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใชใ้นกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    รำยจ่ำย

ที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เชน่ ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ

ประกันภัย ค่ำติดตัง้ อำทิเช่น  ไขควง ประแจ แมแ่รง กุญแจ

ปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมลอ๊ค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจก

โค้งมน ล๊อคพวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟ

ฉุกเฉิน กรวยจรำจร ยำงรถยนต ์น้ ำมันเบรก น๊อตและสก

รู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง เบำะรถยนต์ เครื่องยนต์

(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช  พวงมำลัย สำยพำน

ใบพัด  หมอ้น้ ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟ

หนำ้ ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับลูกปืน กระจกมองขำ้ง
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รถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  จ ำนวน 15,000.-

บำท 

   วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 30,000 บำท 

      

       เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น  วัสดุ

สิน้เปลือง รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำ

ขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตัง้  อำทิเช่น  แก๊สหุง

ต้ม  น้ ำมันเชือ้เพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน

เบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน  

ก๊ำส ฯลฯ   จ ำนวน 30,000.-บำท     

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ต่อเตมิ   

หรอืปรับปรุงวัสดุ  รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใชใ้นกำร

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกติ  รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  

เชน่ ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  อำทิ

เชน่ แผ่นหรอืจำนบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Dis

c,Digital Video Disc ,  Flash Drive)  เทปบันทึก

ข้อมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge  

Tape) หัวพิมพ์หรอืแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ

เลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง   สำยเคเบิล  หนว่ย

ประมวลผล ฮำรด์ดิสก์ไดนร์ ซีดรีอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง      

แผงแป้นอักขระหรอืแป้นพิมพ์ (Key Board)  

เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีซ่ิป (Memory Chip) 

เชน่ RAM คัตซีทฟีดเตอร์  (Cut Sheet Feeder) 

 เมำส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิง 
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บ๊อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจำย

สัญญำณ (Hub)   แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)  

 เชน่ Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Car

d) เป็นต้น เครื่องอำ่นและบันทึกข้อมูล แบบต่ำงๆ เชน่ แบบ  

ดิสเกตต์ (Diskette)   แบบฮำรด์ดิสต์  (Hard Disk)  แบบ

ซีดรีอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical)เป็น

ต้น ฯลฯ   จ ำนวน 30,000.-บำท     

  งบลงทุน รวม 78,800 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,800 บาท 

   ครุภัณฑส์ ำนักงำน       

    ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 5,900 บำท 

      

     ตู้เหล็ก แบบ 2 บำท  จ ำนวน  5,900  บำท 

   -เพื่อจัดซื้อตูเ้หล็ก แบบ 2 บำน  จ ำนวน 1 หลัง ๆ  

ละ 5900.-บำท 

รำยละเอียดดังนี้ 

 1.มีมือจับชนิดบิด 

 2.มีแผน่ช้ันปรับระดับ 3 ชิ้น 

 3.คุณสมบัติตำมมำตรฐำน

ผลติภัณฑอ์ุตสำหกรรม (มอก.)           

      

   ครุภัณฑก์่อสร้ำง       

    เครื่องเช่ือม INVERTER จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพื่อจัดซื้อเครื่องเชื่อม INVERTER  จ ำนวน  10,000  บำท 

ประเภทครุภัณฑก์่อสร้ำง  จ ำนวน 10,000.-บำท เพื่อจัดซื้อ

เครื่องเช่ือม INVERTER 200 แอมป์  จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ  

ละ รำคำ 10,000.-บำท 

คุณลักษณะพืน้ฐำน 

1.เทคโนโลย ีIGBT กระแสไฟคงที ่ออกเต็มก ำลัง ไม่มี

สะดุด อำยุกำรใช้งำนนำน 

2.ระบบ Hot start ช่วยเพิ่มกระแสในกำรเริ่มต้นเชื่อมจุดอำร์ก

ได้สะดวก รวดเร็ว 

3.ระบบ ARC Force ช่วยเพิ่มแรงดัน และหลอมละลำยชนิด 
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ฟลักซ์ของลวดใหซ้ึมลกึไปในชิน้งำนมำกขึ้น 

4.มีระบบ Anti stick ช่วยป้องกันไฟดูด ขณะเปลี่ยนลวดเชื่อม

และไม่อำร์กชิน้งำนเวลำหยุดพัก 

5.มีระบบป้องกันตัวเครื่องช็อตจำกแรงดันไฟฟ้ำที่ตก หรอื

เกินก ำลัง 

6.สำมำรถใช้กับสำยเชื่อมได้ 100 เมตร โดยที่กระแสไฟไม่ตก 

7.เชื่อมได้แมน่ย ำ ตอบโจทย์กำรใช้งำนต่อเนื่อง 

8.ได้รับฉลำกประหยัดพลังงำน ประสิทธิภำพสูงเบอร์ 5 

    
เครื่องตัดคอนกรีต จ ำนวน 30,000 บำท 

      

     เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต   จ ำนวน    30,000   บำท 

ประเภทครุภัณฑก์่อสร้ำง  จ ำนวน 30,000.-บำท เพื่อจัดซื้อ

เครื่องตัดคอนกรีต  พร้อมเครื่องยนต์ 

เบนซิน 9 แรงม้ำ ขนำด 14 นิว้  จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ รำคำ 

30,000.-บำท 

คุณลักษณะพืน้ฐำน 

1.เหมำะส ำหรับหน้ำงำนตัดพืน้คอนกรีตหรอืพื้นปูน และเซำะ

ร่องถนน 

2.ใช้งำนได้ทั้งใบตัด ไฟเบอร์กลำส และใบตัดเพชร 

3.ประกอบร่วมกับเครื่องยนต์ 9 แรงม้ำ (เบนซิน)  

4.ผลติจำกวัสดุคุณภำพดี ผลติโดยฝมีอืคนไทย 

5.สำมำรถปรับควำมลึกของใบตัดได้ พร้อมถังบรรจุน้ ำหล่อ

เลี้ยงใบตัด  

6.ระบำยควำมรอ้นใบตัดด้วยน้ ำ  

7.ขนำด 14 นิว้ 

      

    เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ แบบมอืถือ จ ำนวน 6,400 บำท 

      

     เลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ แบบมอืถือ   6,400  บำท  

จ ำนวน  ประเภทครุภัณฑก์่อสร้ำง  จ ำนวน 6,400.-บำท  

เพื่อจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้ำ แบบมอืถือ ขนำด 8 นิว้  

จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ รำคำ 6,400.-บำท 
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คุณลักษณะพืน้ฐำน 

1.ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ  1,100 วัตต์  

ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 4,000 รอบต่อนำที 

2.ตัดไม้ได้หนำ ไม่น้อยกว่ำ 65 มิลลเิมตร  

3.ขนำดที่ก ำหนดเป็นเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบเลื่อยขั้นต่ ำ 

   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์       

    เครื่องคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 17,000 บำท 

      

      เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน

ส ำนักงำน  จ ำนวน 1 เครื่อง ๆละ 17,000.-บำท 

คุณลักษณะพืน้ฐำน  

-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน

หลัก (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อย

กว่ำ 3 GHz หรอืดีกว่ำ จ ำนวน 1 หนว่ย และมีเทคโนโลยีเพิ่ม

สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ตอ้งใชค้วำมสำมำรถในกำร

ประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หนว่ย  

-หนว่ยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  

  เดียวกันขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 4 MB  

-มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่ำ มีขนำด

ไม่น้อยกว่ำ 4 GB  

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่

น้อยกว่ำ 1 TB หรอื ชนิด Solid State Drive  

  ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หนว่ย  

-มี DVD-RW หรอืดีกว่ำ จ ำนวน 1 หนว่ย  

-มีช่องเชื่อมตอ่ระบบ

เครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรอืดีกว่ำ  

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  

-มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่ำ ไม่น้อย

กว่ำ 3 ช่อง  
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-มีแป้นพมิพ์และเมำส์  

-มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้ จ ำนวน 1 หนว่ย  

    เครื่องพมิพ์ จ ำนวน 9,500 บำท 

      

         เพื่อจัดซื้อเครื่องพมิพ์   รำคำ    9,500     บำท     

ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องพมิพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์

เจ็ท รำคำ เครื่องละ ๆ 9,500 บำท 

คุณลักษณะพืน้ฐำน 

-ให้งำนพิมพ์คุณภำพสูง คมชัด ด้วยควำมละเอียดในกำร

พิมพ ์1,200 x 4,800 dpi, หยดหมกึ 1.5 พิโคลิตร 

-ควำมเร็วในกำรพิมพเ์อกสำร ขำว-ด ำ/สี 35/27 แผ่นต่อ

นำที (Fast Mode), 22/20 (ISO) ขนำด A4 

-ควำมเร็วกำรพิมพ์แผ่นแรก 6 วินำที รวดเร็วทันใจ 

-ควำมเร็วในกำรถ่ำยเอกสำร ขำว-ด ำ/ ส ี12/9 แผ่นต่อ

นำที (ISO), ถ่ำยเอกสำรได้ถึงขนำด A4 

-ควำมละเอียดในกำรสแกน

สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi (interpolated ) 

-ควำมเร็วในกำรแฟกซ์ 9 วินำทีตอ่แผน่, PC Fax รับและ

ส่ง (Mac ได้เฉพำะส่งเท่ำนั้น) 

-พิมพ์สองหนำ้อัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลำพลิกกระดำษ  

-หน้ำจอ LCD ระบบสัมผัส ขนำด 2.7 นิว้ สำมำรถสั่งพิมพ์

ข้อมูลที่หน้ำจอได้ทันที 

-ถำดป้อนกระดำษมำตรฐำน รองรับ 250 แผ่น ใส่ได้ถงึ

ขนำด A3 มีช่องใส่กระดำษด้วยมือทีละแผน่

ด้ำนหลัง (Bypass Tray) 

-หนว่ยควำมจ ำมำตรฐำน 128 MB 

-รองรับ Direct Print ผำ่น USB Flash Memory (JPEG) 

-สำมำรถเชื่อมตอ่ผำ่น WiFi Direct Print,  

Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria, 

และ Google Cloud Print 

-ใช้งำนรว่มกับหมกึพิมพ์องิค์เจ็ทแยก 4 ส ีLC-

3617 BK/C/M/Y หรอื LC-3619 XLBK/XLC/XLM/XLY  เพื่อ

ประสิทธิภำพงำนพิมพ์ที่สูงสุด 
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 งำนไฟฟ้ำและประปำ รวม 4,106,999 บำท 

  งบลงทุน รวม 3,846,400 บำท 

   ค่ำที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง รวม 3,846,400 บำท 

   ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรอืสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ       

    

โครงกำรต่อเติมหลังคำกันสำดดำ้นหน้ำโรงครัวและ

โดม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล  บ้ำนหนองรวก 

หมูท่ี่ 2  ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอแก้งครอ้ จังหวัด

ชัยภูมิ 

จ ำนวน 105,700 บำท 

      

  โครงกำรต่อเติมหลังคำกันสำดดำ้นหน้ำโรงครัวและ

โดม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้ำนหนองรวก

หมูท่ี ่2 ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอแก้งครอ้ จังหวัด

ชัยภูมิ 

งบประมำณ 105,700.-บำท  (-หนึ่งแสนห้ำพันเจ็ด

ร้อยบำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนต่อเติมหลังคำกันสำดด้ำนหน้ำโรงครัวและ

โดม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้ำนหนองรวก

หมูท่ี ่2 ขนำด กว้ำง 4.40 เมตร ยำว 16.50 เมตร  

พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำม

แบบ อบต.ก ำหนด น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หนำ้ที่ 186  

โครงกำรที่  202 (กองกำรศกึษำฯ รับผิดชอบ) 

      

    

โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรเกษตรเพื่อจัดท ำเป็นส ำนักงำนป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณะภัย ต ำบลนำหนองทุ่ม  อ ำเภอ

แก้งครอ้ จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 334,000 บำท 

      

  โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

กำรเกษตรเพื่อจัดท ำเป็นส ำนักงำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณะภัย ต ำบลนำหนองทุ่ม  อ ำเภอ

แก้งครอ้ จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมำณ   334,000.-บำท  (-สำมแสนสำมหมื่น
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สี่พันบำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนปรับปรุงอำคำรศูนย์ถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรเกษตรเพื่อจัดท ำเป็นส ำนักงำนป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณะภัย  ขนำดกว้ำง 5 เมตร   

ยำว 14.00  เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 

จ ำนวน 1 ป้ำย  รำยละเอียดตำมแบบ อบต.  

ก ำหนด น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หนำ้ที ่178  

โครงกำรที่  192 

    

โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วัดสว่ำง

ปุญญำวำส บ้ำนโคกล่ำม หมู่ที่ 8 ต ำบลนำหนองทุ่ม 

อ ำเภอแก้งครอ้ จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 117,700 บำท 

      

  โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วัด

สว่ำงปุญญำวำส  บ้ำนโคกล่ำม หมูท่ี่ 8 

 ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมำณ 117,700.-บำท  (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น

เจ็ดพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วัดสว่ำง

ปุญญำวำส บ้ำนโคกล่ำม หมู่ที ่8 หลังคำโครงเหล็ก  

ขนำดกว้ำง 5.10 เมตร ยำว 18.50 เมตร พร้อมป้ำย 

โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.

ก ำหนดน ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หนำ้ที ่191 โครงกำร

ที ่ 211  (กองกำรศกึษำฯ รับผิดชอบ) 

      

   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร       

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยข้ำงสระ

น้ ำสำธำรณะประโยชน์  หมู่ที่ 19 บ้ำนโคกล่ำมพัฒนำ   

ต ำบลนำหนองทุ่ม  อ ำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 231,000 บำท 
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  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสำยข้ำง

สระน้ ำสำธำรณะประโยชน์  หมูท่ี่ 19 บ้ำนโคกล่ำม

พัฒนำ   

ต ำบลนำหนองทุ่ม  อ ำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมำณ  231,000.-บำท  (-สองแสนสำมหมื่น

หนึ่งพันบำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยข้ำงสระ

น้ ำสำธำรณะประโยชน์  หมู่ที่ 19 บ้ำนโคกล่ำม

พัฒนำ  ขนำดด ำเนินกำร กว้ำง 5.00 เมตร  

ยำว 70 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่ คสล.          

ไม่น้อยกว่ำ 350 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 

 จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด  

น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หน้ำที ่72 โครงกำรที่  37 

      

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยโนนส้ม

โฮง-หนองผอื   หมูท่ี่ 3บ้ำนนำหนองทุ่ม  ต ำบล              

นำหนองทุ่ม  อ ำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 217,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยโนน

ส้มโฮง-หนองผือ   หมูท่ี ่3 บ้ำนนำหนองทุ่ม  ต ำบล

นำหนองทุ่ม  อ ำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมำณ  217,000.-บำท  (-สองแสนหนึ่งหมื่น

เจ็ดพันบำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยโนนส้ม

โฮง-หนองผอื  หมูท่ี่ 3 บ้ำนนำหนองทุ่ม  ขนำด 

ด ำเนนิกำร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 84 เมตร หนำ 0.1

5 เมตร หรอืพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 336 ตำรำง

เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  

รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด น ำมำจำก

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หน้ำที ่54 โครงกำรที่  7   
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยคุ้มท่ำ

ขำม หมูท่ี่ 13 บ้ำนนำแกใต้ ต ำบลนำหนองทุ่ม 

อ ำเภอแก้งครอ้ จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 217,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยคุ้ม

ท่ำขำมหมูท่ี่ 13 บ้ำนนำแกใต้ ต ำบลนำหนอง

ทุ่ม อ ำเภอแก้งครอ้ จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมำณ 217,000.-บำท  (-สองแสนหนึ่งหมื่น

เจ็ดพันบำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยคุ้มท่ำ

ขำม หมูท่ี่ 13 บ้ำนนำแกใต้ ขนำดด ำเนินกำร กว้ำง  

4.00 เมตร ยำว 84 เมตรหนำ 0.15 เมตร หรอื 

พืน้ที่ คสล.ไม่นอ้ยกว่ำ 336 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย 

โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ  

อบต.ก ำหนด  น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น  

 (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หน้ำที ่64  

โครงกำรที่  22   

      

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยนำตำ

แก้ว  หมูท่ี่ 10  บ้ำนนำแกเหนอื  ต ำบลนำหนองทุ่ม  

อ ำเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 217,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยนำตำ

แก้ว  หมูท่ี ่10  บ้ำนนำแกเหนอื  ต ำบลนำหนองทุ่ม   

อ ำเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมำณ  217,000.-บำท  (-สองแสนหนึ่งหมื่น

เจ็ดพันบำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยนำตำ

แก้ว หมูท่ี่ 10 บ้ำนนำแกเหนอื  ขนำดด ำเนินกำร 

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 84 เมตร หนำ 0.15 เมตร  

หรอืพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 336 ตำรำงเมตร พร้อม
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ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ  

อบต.ก ำหนด น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หนำ้ที่ 62  

โครงกำรที่  19  

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน

โนนสง่ำ-คุ้มภูโค้ง หมูท่ี่ 12 บ้ำนโนนสง่ำ 

ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 217,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน

โนนสง่ำ-คุ้มภูโค้ง  หมูท่ี ่12 บ้ำนโนนสง่ำ ต ำบลนำ

หนองทุ่ม อ ำเภอแก้งครอ้ จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมำณ 217,000.-บำท  (-สองแสนหนึ่งหมื่น

เจ็ดพันบำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนโนน

สงำ่-คุ้มภูโค้ง หมูท่ี่ 12 บ้ำนโนนสง่ำ ขนำด 

ด ำเนนิกำร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 84 เมตร  

หนำ 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่ คสล.ไม่น้อย

กว่ำ 336 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร  

จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.

ก ำหนด  น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หนำ้ที่ 63  

โครงกำรที่  21   

      

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน

หนองรวกพัฒนำ-หว้ยอีด่ำน หมูท่ี่ 18 บ้ำนหนองรวก

พัฒนำ  ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอแก้งครอ้ 

จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 168,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน

หนองรวกพัฒนำ-หว้ยอีด่ำน หมูท่ี ่18  

บ้ำนหนองรวกพัฒนำ  ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอ

แก้งครอ้ จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมำณ 168,000.-บำท  (-หนึ่งแสนหกหมื่น

แปดพันบำทถ้วน-) 
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ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน

หนองรวกพัฒนำ-หว้ยอีด่ำนหมูท่ี่ 18 บ้ำนหนองรวก

พัฒนำขนำดด ำเนินกำร กว้ำง 5.00 เมตร  

ยำว 51 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่ คสล. 

ไม่น้อยกว่ำ 255 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 

จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หน้ำที ่70 โครงกำรที่  33 

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยป่ำช้ำ

สำธำรณะประโยชน์ – ล ำห้วยอีง่อง หมูท่ี่ 9 บ้ำน           

นำหนองทุ่มใต้  ต ำบลนำหนองทุ่ม  อ ำเภอแก้งครอ้  

จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 211,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยป่ำช้ำ

สำธำรณะประโยชน์ – ล ำห้วยอีง่อง หมูท่ี ่9  

บ้ำนนำหนองทุ่มใต้  ต ำบลนำหนองทุ่ม   

อ ำเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมำณ  211,000.-บำท  (-สองแสนหนึ่งหมื่น

หนึ่งพันบำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยป่ำช้ำ

สำธำรณะประโยชน์ – ล ำห้วยอีงอ่ง หมู่ที ่9  บ้ำนนำ

หนองทุ่มใต้ขนำดด ำเนินกำร  กว้ำง 5.00 เมตร  

 ยำว 64 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่ คสล. 

ไม่น้อยกว่ำ 320 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 

จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด

น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)   

เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หน้ำที ่62 โครงกำรที่  18   
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยภำยใน

ชุมชนหนิผำฟ้ำน้ ำ  หมูท่ี่ 17 บ้ำนนำแกท่ำขอนยุง 

ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 217,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย

ภำยในชุมชนหนิผำฟ้ำน้ ำ หมูท่ี ่17 บ้ำนนำแกท่ำ 

ขอนยุง  ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอแก้งครอ้ จังหวัด

ชัยภูมิ 

งบประมำณ 217,000.-บำท  (-สองแสนหนึ่งหมื่น

เจ็ดพันบำทถ้วน-)  

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยภำยใน

ชุมชนหนิผำฟ้ำน้ ำหมู่ที่ 17 บ้ำนนำแกท่ำขอนยุง   

ขนำดด ำเนินกำร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 84 เมตร  

หนำ 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 336  

ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  

รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด  น ำมำจำก

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หน้ำที ่65 โครงกำรที่  25 

      

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยภำยใน

หมูบ่้ำนนำล้อม หมูท่ี่ 15 บ้ำนนำล้อมต ำบลนำหนองทุ่ม 

อ ำเภอแก้งครอ้ จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำย

ภำยในหมูบ่้ำนนำล้อมหมู่ที่ 15 บ้ำนนำล้อม  

ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมำณ 150,000.-บำท  (-หนึ่งแสนห้ำหมื่น

บำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยภำยใน

หมูบ่้ำนนำล้อมหมูท่ี่ 15 บ้ำนนำลอ้ม ขนำด 

ด ำเนนิกำร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 58 เมตร  

หนำ 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่ คสล.ไม่น้อย

      



183 
 

กว่ำ 232 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร  

จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด   

น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หน้ำที ่68 โครงกำรที่  29   

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยล ำหว้ย

ใหญ่–แยกดงพอง,นกเขำทอง หมูท่ี่ 14 บ้ำนโนนรัง   

ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 217,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยล ำ

หว้ยใหญ่–แยกดงพอง,นกเขำทอง หมูท่ี่ 14 บ้ำนโนน

รัง  ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอแก้งครอ้ จังหวัดชัยภูม ิ  

งบประมำณ 217,000.-บำท  (-สองแสนหนึ่งหมื่น

เจ็ดพันบำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยล ำหว้ย

ใหญ่–แยกดงพอง,นกเขำทอง  หมูท่ี ่ 14  บ้ำน 

โนนรัง ขนำดด ำเนินกำร กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 84 

เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ  

336 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน  

1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด   

น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หน้ำที ่66 โครงกำรที่  26  

 

      

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเลียบล ำ

หว้ยใหญ่ หมูท่ี่ 11 บ้ำนนำหนองทุ่มกลำง   

ต ำบลนำหนองทุ่ม  อ ำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 217,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเลียบ

ล ำห้วยใหญ่ หมูท่ี่ 11 บ้ำนนำหนองทุ่มกลำง   

ต ำบลนำหนองทุ่ม  อ ำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมำณ  217,000.-บำท  (-สองแสนหนึ่งหมื่น

เจ็ดพันบำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยเลียบล ำ
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หว้ยใหญ่ หมูท่ี ่11 บ้ำนนำหนองทุ่มกลำง   

ขนำดด ำเนินกำร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 84 เมตร  

หนำ 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 336 

 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  

รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนดน ำมำจำก

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หน้ำที ่61 โครงกำรที่  17   

   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

    

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ถนนภำยใน

หมูบ่้ำนโคกล่ำมหมู่ที่ 8 ต ำบลนำหนองทุ่ม   

อ ำเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 240,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ถนนภำยใน

หมูบ่้ำนโคกล่ำมหมู่ที่ 8 ต ำบลนำหนองทุ่ม   

อ ำเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

งบประมำณ 240,000.-บำท  (-สองแสนสี่หมื่นบำท

ถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งท่อระบำยน้ ำ คสล. ถนนภำยใน

หมูบ่้ำนโคกล่ำม หมูท่ี ่ 8 ขนำดท่อระบำยน้ ำ 

 คสล. 0.40x1.00 เมตร มอก. (128-2528) ช้ัน 3  

จ ำนวน 83 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ  ควำมยำวทั้งสิน้ 

90 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  

รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด น ำมำจำก 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม 

ครั้งที ่2 หนำ้ที ่151 โครงกำรที่  146 

      

    

โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ภำยในหมูบ่้ำน

หนองไผ่ลอ้ม หมู่ที่ 6 ต ำบลนำหนองทุ่ม   

อ ำเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 240,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ภำยในหมูบ่้ำน

หนองไผ่ลอ้มหมู่ที่ 6 ต ำบลนำหนองทุ่ม  อ ำเภอ

แก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ  
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งบประมำณ 240,000.-บำท  (-สองแสนสี่หมื่นบำท

ถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งท่อระบำยน้ ำ คสล. ภำยในหมูบ่้ำน

หนองไผ่ลอ้ม หมูท่ี่  6 ขนำดท่อระบำยน้ ำ คสล.  

0.40x1.00 เมตร มอก. (128-2528) ช้ัน 3 จ ำนวน  

 83 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ  ควำมยำวทั้งสิ้น 90 เมตร  

พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำม

แบบ อบต.ก ำหนด น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่2 หนำ้ที่ 149  

โครงกำรที่  144 

    

โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น คสล. ล ำหว้ยนำ ช่วงที่นำ

นำยบัวพิศ  คล้ำยชัยภูมิ หมู่ที่ 10 บ้ำนนำแกเหนือ 

ต ำบลนำหนองทุ่ม  อ ำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 230,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น คสล. ล ำห้วยนำ ช่วงที่

นำนำยบัวพิศ  คล้ำยชัยภูมิ หมูท่ี ่10 บ้ำนนำแก

เหนอื ต ำบลนำหนองทุ่ม  อ ำเภอแก้งคร้อ  จังหวัด

ชัยภูมิ 

งบประมำณ 230,000.-บำท  (-สองแสนสำมหมื่น

บำทถ้วน-) 

ลักษณะงำน   

-งำนก่อสรำ้งฝำยน้ ำล้น คสล. ล ำห้วยนำ ช่วงที่นำ

นำยบัวพิศ  คล้ำยชัยภูมิ หมู่ที ่10 บ้ำนนำแกเหนือ  

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร X 3.00 เมตร ผนังข้ำง

สูง 2.50 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  

รำยละเอียดตำมแบบ อบต.ก ำหนด น ำมำจำกแผน 

พัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง

ที ่2 หนำ้ที่ 155 โครงกำรที ่ 154 
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โครงกำรขุดสระน้ ำสำธำรณะประโยชน์ หมูท่ี่ 4 บ้ำน

นกเขำทอง  ต ำบลนำหนองทุ่ม  อ ำเภอแก้งคร้อ  

จังหวัดชัยภูมิ 

จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  โครงกำรขุดสระน้ ำสำธำรณะประโยชน์ หมูท่ี ่4 บ้ำน

นกเขำทอง จ ำนวน 300,000  บำท  ต ำบลนำหนอง

ทุ่ม  อ ำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

ลักษณะงำน   

-งำนขุดสระน้ ำสำธำรณะประโยชน์ หมูท่ี่ 4 บ้ำน

นกเขำทองขนำดปำกกว้ำง 35 เมตร ยำว 

 75 เมตร  ลึก 4.00 เมตร หรอืปริมำณคิวดินขุด 

ไม่น้อยกว่ำ 8,804 ลูกบำศก์เมตร พร้อมป้ำย

โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ   

อบต.ก ำหนด น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่2 

หนำ้ที่ 182  โครงกำรที่ 198   

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 260,599 บำท 

   เงินอุดหนุน รวม 260,599 บำท 

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณะประโยชน์ จ ำนวน 260,599 บำท 

      

  1.โครงกำรอุดหนุนส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค

สำขำแก้งคร้อ  จ ำนวน  260,599.-บำท   

-เพื่อจำ่ยเป็นเงินอุดหนุนให้กับส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำ

ส่วนภูมิภำคสำขำแก้งครอ้   

เพื่อด ำเนนิโครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำ

เพิ่มเติมในเขตรับผดิชอบขององค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลนำหนองทุ่ม จ ำนวน  3 หมูบ่้ำน  ดังนี้ 

   1.บ้ำนโคกงำม  หมูท่ี ่1   

   2.บ้ำนหนองรวก หมูท่ี ่2   

   3.บ้ำนหนองรวกพัฒนำ  หมูท่ี ่18 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิ

อุดหนุนขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559น ำมำจำกแผนพัฒนำ 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

หนำ้ที่ 183 โครงกำรที่ 199 

 งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บำท 

  งบด ำเนินงำน รวม 50,000 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 50,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
      

    
โครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย จ ำนวน 50,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรก ำจัด

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสียเพื่อควบคุมก ำจัด 

ภำวะมลพิษที่มผีลต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิภำพและ

คุณภำพชีวติของประชำชน  เพื่อจำ่ยเป็นกำรจัด

โครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสียเพื่อ

ควบคุมก ำจัดภำวะมลพิษที่มผีลตอ่สุขภำพ อนำมัย 

สวัสดิภำพและคุณภำพชีวติของประชำชน

จ ำนวน 50,000.-บำท (ส ำนักปลัด อบต.รับผดิชอบ) 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและ

ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ. 2560 ประกำศกระทรวงมหำดไทย

เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง

วันที ่18 ตุลำคม 2560 หนังสือกระทรวงมหำดไทย

ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16  

มกรำคม 2561 หนังสอืกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลง

วันที ่7 มีนำคม 2561  

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565)  หนำ้ที่  172 โครงกำรที ่184    
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บำท 

  งบด ำเนินงำน รวม 90,000 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 90,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
      

    

กำรจัดประชุมต ำบลและหรือจัดประชำคมเพื่อจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับก ำนัน

ผูใ้หญ่บ้ำนและหรอือ ำเภอเคลื่อนที่และหรอืส่งเสริม

สนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

     เพื่อจำ่ยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมประชำคม

ต ำบลและหรอื อบต.เคลื่อนที่ ร่วมกับ

ก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำน  และหรอือ ำเภอเคลื่อนที่ จังหวัด

เคลื่อนที่และหรอืส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดท ำแผน

ชุมชน กำรจัดประชำคมแผนชุมชนกำรพัฒนำผูน้ ำ

ชุมชน สร้ำงเครือข่ำยองค์กรชุมชนและสนับสนุนกำร

ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณำกำร  เพื่อส่งเสริม

กำรมสี่วนรว่มของประชำชนในกำรบริหำรงำน

ของ อบต. กำรจัดประชุมประชำคมต ำบลหรอื

ประชำคมหมูบ่้ำนหรือประชำคมกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำ กำรจัดท ำแผนชุมชนหรอืจัดเวที

ประชำคมเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนรว่มของประชำชนใน

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  กำรจัดเก็บภำษี

เคลื่อนที ่  เป็นต้น จ ำนวน 30,000.-บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำร

จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที ่3) พ.ศ. 2561 

-  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที ่2  หนำ้ที่ 232 โครงกำรที่ 1 
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โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดในชุมชน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำ

เสพติดในชุมชน จ ำนวน 10,000.-บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรแขง่ขันกีฬำและส่ง

นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-

2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หนำ้ที ่234โครงกำรที ่5 

      

    
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่

ชุมชน  ในกำรรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดกำรรว่มคิด

ร่วมท ำแก้ไขปัญหำ เชน่ กำรจัดกำรแข่งขัน

กีฬำ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อ ำเภอ  ร่วมกับอ ำเภอ ก ำนัน  ผูใ้หญ่บ้ำน กำร

ด ำเนนิกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกำล

วันหยุดประจ ำปีตำ่ง ๆ เชน่ ปี

ใหม่  สงกรำนต์  รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งด้วย

กำรกั้นฝำยดิน ท ำนบกั้นกักเก็บน้ ำกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำอุทุกภัยน้ ำป่ำไหลหลำก  ภัยหนำว 

อัคคีภัยและไฟป่ำ  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย

รัฐบำล กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดอ ำเภอ 

ที่จ ำเป็นเร่งด่วนตำมหนังสอืสั่งกำรต่ำง ๆ  

เชน่ โครงกำรปกป้องกำรเทิดทูนสถำบันส ำคัญของ

ชำติ เพื่อเสริมสรำ้งควำมสมำนฉันท์  อบรม

อำสำสมัครปกป้องสถำบัน (อสป.)   อบรมกลุ่มพลัง

มวลชน   กำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อน

ของประชำชนที่เกิดจำกสำธำรณภัยต่ำง ๆ เป็น

ต้น  จ ำนวน 50,000.-บำท 
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- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำร

เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรแข่งขันกีฬำและ

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมและกำรเข้ำรับกำร

ฝกึอบรมของเจำ้หน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่2  หนำ้ 235 โครงกำรที่ 7 

 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

 งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บำท 

  งบด ำเนินงำน รวม 100,000 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 100,000 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
      

    
โครงกำรขับเคลื่อนอุทยำนธรณี จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      เพื่อประชำสัมพันธ์และใหค้วำมรูเ้กี่ยวกับสถำนที่

ส ำคัญทำงโบรำณคดีและสถำนที่ส ำคัญทำง

ประวัติศำสตร์  

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และ

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแขง่ขันกีฬำขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 จ ำนวน 20,000.-

บำท เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2  หน้ำ 221 โครงกำรที ่5 
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โครงกำรฝกึอบรมสัมมนำ จรยิธรรม คุณธรรม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

         เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดกำรฝกึอบรมสัมมนำ

เพื่อ เพิ่มพูนควำมรูต้ำมโครงกำร ฝกึอบรม

จรยิธรรม คุณธรรม ส ำหรับ พนักงำนส่วน

ต ำบล , สมำชิกสภำ อบต. และประชำชนพร้อมทั้ง

เยำวชนทั่วไปภำยในเขต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

นำหนองทุ่ม  จ ำนวน 50,000.-บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรม  และกำรเข้ำรับกำร

ฝกึอบรมของเจำ้หน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2   หนำ้ที ่ 220    

โครงกำรที่ 2 

          

      

    
โครงกำรส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

        เพื่อจำ่ยเป็นกำรจัดโครงกำรสง่เสริมประเพณี

และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และ

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแขง่ขันกีฬำขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559  จ ำนวน 30,000.

บำท 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-

2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  หน้ำที ่220 โครงกำรที่ 3   
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 งำนก่อสร้ำง รวม 22,000 บำท 

  งบลงทุน รวม 22,000 บำท 

   ค่ำที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง รวม 22,000 บำท 

   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

    
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค จ ำนวน 22,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นเงินชดเชยสัญญำแบบปรับค่ำ

ได้ จ ำนวน 22,000.-บำท  

- เป็นไปตำมหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลง

วันที ่ 5  มีนำคม 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติ

ในกำรก ำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑส์ัญญำแบบ

ปรับรำคำได้         

      

      

แผนงำนกำรเกษตร 

 งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 106,000 บำท 

  งบด ำเนินงำน รวม 106,000 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 96,000 บำท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริม

กำรเกษตร 

จ ำนวน 96,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำนกำร

ส่งเสริมกำรเกษตร เดือนละ 8,000.-

บำท จ ำนวน 12เดือน เป็นเงิน 96,000.-บำท 
      

   ค่ำวัสดุ รวม 10,000 บำท 

   วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

       เพื่อจำ่ยเป็นเงินค่ำวัสดุกำรเกษตร  ประเภทวัสดุ

คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อ

ประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรอืปรับปรุง วัสดุ 
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รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม

บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

รำยจ่ำยที่ตอ้งช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เชน่ ค่ำ ขนส่ง 

ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตัง้ อำทิ เชน่ เคียว 

สปริงเกลอร์(Sprinkler) จอบหมุน  จำนพรวน  ผำน

ไถกระทะ ครำดซี่พรวนดินระหว่ำงแถว เครื่องดัก

แมลง ตะแกรงรอ่นเบนโธส  อวน (ส ำเร็จรูป)   

กระชัง  ปุ๋ย  ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและ

สัตว์  อำหำรสัตว์ พืชและสัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์

น้ ำ น้ ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์ในกำร

ขยำยพันธุ์พชื เชน่ ใบมีด เชือก ผำ้ใบหรอืผ้ำ

พลำสตกิ หนำ้กำกป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ   

จ ำนวน 10,000.-บำท 

     

 งำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ รวม 138,490 บำท 

  งบด ำเนินงำน รวม 138,490 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 138,490 บำท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เขำ้ลักษณะ

รำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 
      

    
โครงกำรคุ้มครอง ดูแล บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 

จ ำนวน 19,540 บำท 

      

        เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดโครงกำร

คุ้มครอง ดูแล บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 19,540.-บำท 

- เป็นไปตำมหนังสือส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที ่มท 0891.4/ว 164 ลง

วันที ่26 มกรำคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 1470 ลง

วันที ่24 กรกฎำคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที ่มท 0810.6/ว 1425 ลง

วันที ่4 เมษำยน 2562 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และ

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแขง่ขันกีฬำขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้ำ 229  โครงกำร

ที ่ 5      

    
โครงกำรตั้งด่ำนจุดสกัดเฝำ้ระวังกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ 

กำรลักลอบขนของป่ำ 

จ ำนวน 49,950 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตั้งด่ำนจุดสกัดเฝ้ำระวังกำรตัดไม้

ท ำลำยป่ำ กำรลักลอบขนของป่ำ ร่วมกับ

ก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำนและหรอืสมำชิก  

อปพร. อบต.นำหนองทุ่ม และหรอืประชำชนใน

หมูบ่้ำนนั้น ๆ จ ำนวน 49,950.-บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่น(ฉบับที ่4)พ.ศ.2561 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  หนำ้ที ่ 227 โครงกำร

ที ่ 2    

  

      

    
โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดนิ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรรัก

น้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดนิ จ ำนวน  20,000.-บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และ

กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแขง่ขันกีฬำขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตำม แผนพัฒนำท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  หนำ้ที ่229 โครงกำร

ที ่6    
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรม

รำชกุมำรี (อพ.สธ.) 

จ ำนวน 49,000 บำท 

      

      เพื่อจำ่ยเป็นค่ำโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพชื อัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำช 

สุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)  จ ำนวน 

 49,000.-บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่น(ฉบับที ่4)พ.ศ.2561 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  หนำ้ที ่ 230 โครงกำรที่  7 

  

 

 

  

      

 

 


