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องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

เขต/อําเภอ ปราณบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

99/9 หมู 4  ซอย-  ถนนรพช.  แขวง/ตําบล ปราณบุรี 

  เขต/อําเภอ ปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77120 
      

   

พ้ืนท่ี 55.00 ตารางกิโลเมตร 

   

ประชากรท้ังหมด 4,743 คน 

ชาย 2,326 คน 

หญิง 2,417 คน 

   

   

 ขอมูล ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
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สวนที่ 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

             ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

           บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
   ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,462,443.64 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 17,124,252.00 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,126,327.76 บาท 
   1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 

168,308.00 บาท 
  1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จํานวน 26,029,054.06 บาท ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร จํานวน 209,669.79 บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 

และใบอนุญาต 

จํานวน 26,016.50 บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 222,317.59 บาท 
   หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและการ

พาณิชย 

จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 89,003.97 บาท 
   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 
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   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,697,132.21 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 10,784,914.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,676,218.00 บาท 
  (3) รายจายจริง จํานวน 24,438,342.99 บาท ประกอบดวย 
   งบกลาง จํานวน 5,858,612.00 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 8,279,720.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 2,841,330.41 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 5,939,650.00 บาท 
   งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,519,030.58 บาท 
  (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,676,218.00 

บาท 
  (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
  (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 

  (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
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  คําแถลงงบประมาณ     

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ 

       

          รายรับจริง 

ป  2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 558,065.56 518,000.00 518,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต 

39,159.60 27,500.00 133,500.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 271,455.20 240,700.00 275,900.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 14,727.00 13,000.00 13,000.00 

  หมวดรายไดจากทุน 0.00 500.00 500.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 883,407.36 799,700.00 940,900.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 20,740,358.36 21,530,300.00 22,059,100.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

20,740,358.36 21,530,300.00 22,059,100.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,491,840.00 13,000,000.00 13,000,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

11,491,840.00 13,000,000.00 13,000,000.00 

รวม 33,115,605.72 35,330,000.00 36,000,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายจาย รายจายจริง 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 6,824,756.00 7,179,300.00 7,940,700.00 

  งบบุคลากร 9,878,656.00 12,197,000.00 12,202,870.00 

  งบดําเนินงาน 4,283,510.53 7,231,000.00 7,536,630.00 

  งบลงทุน 6,950,150.00 7,177,700.00 7,200,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,329,600.00 1,545,000.00 1,119,800.00 

รวมจายจากงบประมาณ 29,266,672.53 35,330,000.00 36,000,000.00 

รวม 29,266,672.53 35,330,000.00 36,000,000.00 
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สวนที่ 2 

ขอบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติ  งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ 

        

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,976,270 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,066,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 3,725,430 

  แผนงานสาธารณสุข 3,194,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,676,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 6,476,600 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 580,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 310,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 55,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 7,940,700 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 36,000,000 
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ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อ.ปราณบุร ี จ.ประจวบคีรีขันธ 

                       โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดยความ

เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี และโดยอนุมัติของนายอําเภอปราณบุรี 

 
ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 

 

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 

36,000,000 บาท 

 

ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 36,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได

ดังนี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,976,270 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,066,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 3,725,430 

  แผนงานสาธารณสุข 3,194,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,676,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 6,476,600 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 580,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 310,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 55,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 7,940,700 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 36,000,000 
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ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังนี้  

 

ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 

         ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้ 
    

  ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... 
   

 

   

 
   (ลงนาม)................................................ 

   
(นายสังวร มุงดี) 

   

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวน

ตําบลปราณบุรี 

อนุมัติ 
 

  

 

 

    
(ลงนาม).................................................. 

 
(นายไชยชนะ สุทธิวรชัย) 

 
ตําแหนง นายอําเภอปราณบุรี 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ 

        

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  36,000,000   บาท  แยกเปน 
  

รายไดจัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 518,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 200,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 100,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 55,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
ภาษีปาย จํานวน 63,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
อากรรังนกอีแอน จํานวน 100,000 บาท 

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 133,500 บาท 

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนาย

อาหารหรือสะสมอาหาร 

จํานวน 1,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ 

จํานวน 500 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   
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คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 8,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 500 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 6,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

จํานวน 4,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,700 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 200 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาใบอนุญาตอ่ืนๆ จํานวน 600 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 275,900 บาท 

  
คาเชาหรือบริการสถานท่ี จํานวน 5,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
ดอกเบี้ย จํานวน 270,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ จํานวน 200 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาตอบแทนตามกฎหมายกําหนด จํานวน 200 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
รายไดจากทรัพยสินอ่ืน ๆ จํานวน 500 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 13,000 บาท 

  
คาจําหนายเศษของ จํานวน 500 บาท 
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    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 500 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 500 บาท 

    ระมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 900 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 600 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

 
หมวดรายไดจากทุน รวม 500 บาท 

  
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,059,100 บาท 

  
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 500,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,200,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ จํานวน 3,200,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 358,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,900,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
ภาษีการพนัน จํานวน 1,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม จํานวน 200 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   
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คาภาคหลวงแร จํานวน 49,200 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  
เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 700 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

  

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน 

จํานวน 6,800,000 บาท 

  
ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ จํานวน 10,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 13,000,000 บาท 

  

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและ

ภารกิจถายโอนเลือกทํา 

จํานวน 13,000,000 บาท 

    ประมาณการจากรายไดจริงของปท่ีผานมา และคาดวาจะเก็บได   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

อําเภอ ปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

                     ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 36,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 8,547,270 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,956,270 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนแกนายกอบต./รองนายก อบต. 

ดังนี้ ตําแหนงนายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท ตําแหนงรองนายก อบต.

จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220 บาท (สํานักงานปลัด) 

      

   
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงแกนายก อบต./ 

รองนายก อบต. ดังนี้ ตําแหนงนายกอบต. เดือนละ 1,750 บาท ตําแหนง

รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท (สํานักงานปลัด)       

      

   
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกนายก อบต./รองนายก อบต. 

ดังนี้ ตําแหนงนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท ตําแหนงรองนายก 

อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท (สํานักงานปลัด)  

      

   

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน

ตําบล 
จํานวน 86,400 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.เดือน

ละ 7,200  บาท (สํานักงานปลัด)  
      

   
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1,022,400 บาท 

      

   -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ดังนี้ 

 1) ตําแหนงประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท 

 2) ตําแหนงรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท 

 3) ตําแหนงเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท 

 4) ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. จํานวน 8 คนๆ ละ 7,200 บาท 

(สํานักงานปลัด)  
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เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,249,150 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,403,150 บาท 

      

   -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป ของสํานักงานปลัด อบต. และหนวยตรวจสอบภายใน หรือ

ตําแหนงอ่ืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานสวนตําบลของ

สํานักงานปลัดอบต. (สํานักงานปลัด)  
      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท 

      
   -เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล และตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด (สํานักงานปลัด) 
      

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 226,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมท้ังเงินปรับปรุงคาจางสํานักงาน

ปลัด (สํานักงานปลัด)  
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,260,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของสํานักงานปลัด หรือตําแหนงอ่ืน

ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด)  
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 140,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางของสํานักงานปลัด เชน เงินคา

ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 
      

  
งบดําเนินงาน รวม 2,558,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 588,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 450,000 บาท 

      

  1) เพ่ือเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.ปราณ

บุรี ตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน,

คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก และคาตอบแทนอ่ืนๆ ฯลฯ 

2) เพ่ือเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ โบนัส) แกพนักงาน

สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน

เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ิน

ใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลว.29 ก.ย. 2557  

คาใชจายดังกลาวสามารถ ถัวจายไดทุกรายการ ภายในวงเงินท่ีตั้งประมาณ
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การไว สําหรับคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชน

แก อปท. (สํานักงานปลัด) 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน

ตําบล หนวยตรวจสอบภายใน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ท่ีมา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซ่ึงเปนงานเรงดวนนอก

เวลาราชการปกติหรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได ตามระเบียบฯ  

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15  

พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักงานปลัด)  

      

   
คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน แกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิก

คาเชาบาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา

บานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ท่ี 3) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 296 ลง

วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0808.2/ว954 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550 (สํานักงานปลัด) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 28,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน

ตําบล และลูกจางประจํา ท่ีมีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับ

ท่ี 3 ) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/

ว 257  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง

การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0809.3/

ว 1013 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0809.3/ว 4522 ลง

วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา

เลาเรียน (สํานักงานปลัด)  

      

   
คาใชสอย รวม 1,100,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 500,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาเย็บ

หนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาจางเหมา

บริการ คาติดตั้งไฟฟารวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพท
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ภายในสํานักงาน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาธรรมเนียมการ

รางวัดท่ีดินสาธารณะท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีในการดูแลขององคการบริหาร

สวนตําบล คาจางดูแลสนามอ่ืน ๆ และคาเชาเครื่องถายเอกสาร

สํานักงาน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการตางๆ 

ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลงวันท่ี 

22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ 

คาสาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด)  

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  1) เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือจาย

เปน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใชจายท่ี

เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการดวย และคาใชจายอ่ืนซ่ึง

จําเปนตองจายเก่ียวกับการรับรองหรือตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมา

นิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตั้งจายตามเกณฑ

หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันท่ี 

28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไมเกินปละรอยละ 1 ของรายไดจริงใน

ปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไมรวมรายไดเงินอุดหนุน เงินกู เงินจายขาด

สะสม ของเทศบาล และเงินท่ีมีผูอุทิศ 

2) เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน หรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายเพ่ือ

จายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และ

คาบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม

สภาทองถ่ิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตาม

กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย 

หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/

ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

 3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทาง

ศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธ ีหรือวันสําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรม

ตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหนาท่ี

คาใชจายดังกลาวสามารถ ถัวจายไดทุกรายการ ภายในวงเงินท่ีตั้งประมาณ

การไว สําหรับรายจายเก่ียวกับรับรองและพิธีการ (สํานักงานปลัด) 
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอด

รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช

สนามบิน ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรม

ประชุม สัมมนา ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (สํานักงานปลัด) 

      

    
คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 300,000 บาท 

      

  -เพ่ือตั้งจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล

ปราณบุรีตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ

สภา กรณีแทนตําแหนงท่ีวาง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหมีการ

เลือกตั้งใหมและกรณีอ่ืนๆ) การประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการให

ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีการมีสวนรวม

ทางการเมืองในการเลือกตั้ง 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 81 ลําดับ

ท่ี 14 (สํานักงานปลัด) 

      

    
โครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 83  ลําดับ

ท่ี 26 (สํานักงานปลัด) 
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน สวน

ตําบลและลูกจาง อบต.ปราณบุรี 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ คาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 81 ลําดับ

ท่ี 17 (สํานักงานปลัด) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบ?ารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน

ของ อบต. เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปริ้น เครื่องถาย

เอกสาร เครื่องปรับอากาศ โตะเกาอ้ี ฯลฯ (สํานักงานปลัด)  

      

   
คาวัสดุ รวม 550,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ

อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอ

เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายท่ีตองชําระ

พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน

ตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของท่ีจัดเปน

วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เชน  

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปก เข็ม

หมุด เทป แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษไข ลวดเย็บ  

กระดาษ กาว แฟม สมุด แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาต ิท่ีถูพ้ืน ตะแกรง 

เอกสาร นําดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บ

กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ กระดานไวทบอรด มูลี่ มานปรับ

แสง เครื่องคํานวณเลข (Calculators) ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ โคม

ไฟ สายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุท่ี

เก่ียวของ (สํานักงานปลัด) 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ไมถู

พ้ืน แปรง ผงซักฟอก สบู ถวย จาน ชาม ชอน น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาทํา

ความสะอาด น้ําดื่ม และวัสดุงานบานงานครัวอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงานและสําหรับยานพาหนะท่ีใชในการปฏิบัติงาน (สํานักงานปลัด)  

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ  

(สํานักงานปลัด)  
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน หลอดไฟ อะไหล

รถ ยางรถยนต อุปกรณท่ีเก่ียวของ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)  
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน 

ดีเซล เบนซิน น้ํามันเครื่องหรือน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ (สํานักงานปลัด)  
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น 

เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพ่ือ

ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช

ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจาย

ท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา

ติดตั้ง เปนตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของท่ีจัดเปน

วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 อาทิ เชน 

โปรแกรม แผนซีดี และอุปกรณท่ีเก่ียวของ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)  

      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 280,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสํานักงานอบต. และอาคารท่ีอยูในความดูแล

ของ อบต. (สํานักงานปลัด)  
      

   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท 

        -เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาท่ีใชในกิจการของ อบต. (สํานักงานปลัด)        

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีใชในราชการ อบต. (สํานักงานปลัด)  

 
      



-22- 
 

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา 

ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ 

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของทุกหนวยงานในสังกัด อบต. (สํานักงานปลัด)  

      

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ต สํานักงาน อบต. (สํานักงาน 

ปลัด) 
      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

    

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 33,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 80 

 ลําดับท่ี 11 (สํานักงานปลัด) 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,429,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,931,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,931,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,300,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตาง ๆและ

ปรับปรุงเงินเดือนประจําปของกองคลังตามแผนอัตรากําลัง 3 (กองคลัง)        

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตําแหนงตาง ๆ ในกองคลัง ตาม

หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ีมท 0809.3/

ว 1259 ลงท่ีวัน 14  พฤษภาคม  2555 เรื่อง  

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑการใหขาราชการ หรือ

พนักงานสวนทองถ่ินลูกจาง และพนักงานจาง   ของอปท. ไดรับเงินเพ่ิม

การครองชีพฯ (กองคลัง) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการตําแหนง

บริหาร อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ

การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนง  และการรับเงินประจําตําแหนง

ระดับ 6 และระดับ 7 (กองคลัง) 

      

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 250,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา ตําแหนงตางๆ ภายในกอง

คลัง และปรับปรุงเงินเดือนประจําป (กองคลัง)    
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 276,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามกฎหมาย จํานวน 2  อัตรา 

 ปรากฏในแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 3 ป แยกเปน 

-ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา  

-ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา 

(กองคลัง) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 43,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง 

ตามภารกิจตําแหนงตางๆ ในกองคลัง ตามหนังสือสํานักงาน 

ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ว 1259         

ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  

ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

ลูกจาง และพนักงานจางของ อปท. ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพฯ (กองคลัง) 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน

สวนตําบลและพนักงานจางท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติงานฯ ปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4562 ลง

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

ราชการ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลัง) 
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คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน แกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิ์เบิก

คาเชาบาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา

บานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ท่ี 3) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว296 ลง

วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0808.2/ว954  ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550 (กองคลัง)   

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลผูมี

สิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย 

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2541  พระราชกฤษฎีกาเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี5) 

พ.ศ. 2548 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว4522  ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน (กองคลัง) 

      

   
คาใชสอย รวม 260,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาเย็บ

หนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาจาง

เหมา บริการ คาติดตั้งไฟฟารวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา คาติดตั้ง

โทรศัพทภายในสํานักงาน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน

ตาง ๆ คาธรรมเนียมการรางวัดท่ีดินสาธารณะท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีในการ

ดูแลขององคการบริหารสวนตําบล คาจางดูแลสนามอ่ืน ๆ และคาเชา

เครื่องถายเอกสารสํานักงาน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาจางเหมา

บริการตางๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว

1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย

ประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ คาใช

สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  (กองคลัง)      

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
1. คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ คาเบี้ยเลี้ยง คา

พาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายท่ีจําเปนอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
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หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลพนักงานตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2558 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลปราณบุรี 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 (กอง

คลัง)  

    
โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินของอบต. โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

โครงการฯ เชน คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการ

จัดทําโครงการ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และท่ี

แกไขเพ่ิมตาม 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 83 ลําดับ

ท่ี 30 (กองคลัง) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม  

(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติวงเงินไม

เกิน 5,000 บาท) เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ 

คอมพิวเตอร  รถยนตท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบล และครุภัณฑตางๆ (กองคลัง) 
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คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ซ่ึงแยกเปน2 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดชํารุดเสียหายไมสามารถ

ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม  หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ 

เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาด

เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายาง ขา

ตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด

กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรมฉายา

ลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน แผนปายจราจร หรือแผน

ปายตางๆ มูลี่ มานรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ

แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา  ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม

คงสภาพเดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ยางลบ น้ํายาลบ

คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง

หมึกน้ําหมึกปริ้นท เทป พีวีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม

บรรทัด คลิป เปก เข็ม หมุดกระดาษคารบอน แฟมสมุดบัญชี สมุดประวัติ

ชาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือหรือจาง

พิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ

ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวัน 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี

19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใช

สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี   มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี
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24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (กองคลัง)   

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง  ซ่ึงแยก

เปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดชํารุดเสียหายไมสามารถ

ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ไขควง ประแจ 

แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจก

โคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณฉุกเฉิน  กรวย

จราจร ฯลฯ 

2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม

คงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา 

ฟลมกรองแสง ฯลฯ 

3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบ

หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ

ดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน เบาะ

รถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชดุเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย 

สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ

หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนถ

ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา

สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใช

สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 
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ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน

รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวน

ทองถ่ิน (กองคลัง) 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาซ้ือน้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน,น้ํามันเครื่อง น้ํามันกาด แกส

หุงตม น้ํามันจารบี  ฯลฯ   

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด มท 0808.2/

ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง

วันท่ี 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใช

สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 0444 ลง

วันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียด

คําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลัง) 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย เชน เวชภณัฑ 

เคมีภัณฑ สารเคมี สารกําจัดยุง  เพ่ือใชในการปองกันและควบคุม

โรค แกไขปญหายาเสพติด ตรวจสอบคุณภาพน้ํา ฯลฯ (กองคลัง)     

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

   -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร ซ่ึงแยก

เปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดชํารุดเสียหายไมสามารถ

ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขา

ตั้งเขียนภาพกลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส

ซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม
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คงสภาพเดิม เชน พูกัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่

การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผน

ซีดี) รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวัน ท่ี 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใช

สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 808.2/ว 0444 ลง

วันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียด

คําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวนทองถ่ิน  (กองคลัง) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ซ่ึงแยกเปน 3 ประเภท ดังนี้  

1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดชํารุดเสียหาย ไม

สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผน

หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม

คงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกขอมูล

(Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Digital Vi

deo Disc ,Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล

(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะ

เม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม) 
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3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบ

หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ

ดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวย

ประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ

หรือแปนพิมพ(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ซิป

(Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร(Cut Sheet Feeder) เมาส

(Mouse) พรินเตอรสวิตซ่ิงบอกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ(Hub) แผนวงจร เล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet 

Card,Lan Card,Anti virus Card ,Sound Card) เปนตนเครื่องอานและ

บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต

(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล(Optical) เปน

ตน ฯลฯ   

-ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใช

สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง

วันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียด

คําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลัง)  

   
คาสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียม

การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (กองคลัง) 
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งบลงทุน รวม 28,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 28,000 บาท 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
จัดซ้ือคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบท่ี 1 จํานวน 11,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบ

ท่ี 1  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 

2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ท่ีมีขนาดไมนอยกวา 2 GB 

3) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB 

4) มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอย

กวา 1,920 x 1,200 Pixel 

5) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth 

6) มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel 

7) มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel 

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 16 ลําดับท่ี 8 (กองคลัง) 

      

    
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอย

กวา 4 MB 

3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา 4 GB 

4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
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แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง 

8) มีแปนพิมพและเมาส 

9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 16 ลําดับท่ี 7 (กองคลัง) 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,066,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 568,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 60,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินใหแก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) เพ่ือ

เปนคาปวยการ ชดเชยการงาน หรือเวลาท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ

หนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การอํานวยความสะดวกชวง

เทศกาลตางๆ และคาตอบแทนอ่ืนๆ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2560 (สํานักงานปลัด) 

      

   
คาใชสอย รวม 365,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการแพทยฉุกเฉิน เชน คาจัดซ้ือวัสดุ คา 

อาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก 

อบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 63 

 ลําดับท่ี 8 (สํานักงานปลัด)  
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โครงการขับข่ีปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการขับข่ีปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร เชน คาจัดซ้ือ

วัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คา

วิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก 

อบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 62 

ลําดับท่ี 6 (สํานักงานปลัด) 

      

    

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินโครงการเชน คาจัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจาย

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก 

อบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 12 ลําดับท่ี 1 (สํานักงานปลัด) 

      

    

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนและอํานวยความสะดวกชวงเทศกาล

และวันสําคัญ 

จํานวน 25,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ 

อุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ คาเตนท และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2721  ลง

วันท่ี 18 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการเบิกคาใชจายใหแก

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก 

อบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด 

งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 62 

 ลําดับท่ี 4 (สํานักงานปลัด) 
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โครงการรณรงคสวมหมวกกันน็อค 100% จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการรณรงคสวมหมวกกันน็อค 100% เชน คา 

จัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คา

วิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก 

อบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 63 

 ลําดับท่ี 7 (สํานักงานปลัด) 

      

    
โครงการใหความรูประชาชนเก่ียวกับสาธารณภัย อัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องตน จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูประชาชนเก่ียวกับสาธารณ

ภัย อัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องตน เชน คาจัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจาย

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก 

อบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 62 

 ลําดับท่ี 5 (สํานักงานปลัด)  

      

    
โครงการอบรมใหความรูตอตานยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูตอตานยาเสพติด เชน คา 

จัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คา 

วิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก 

อบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 71 

 ลําดับท่ี 5 (สํานักงานปลัด) 

      

    
โครงการอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย 

พลเรือน เชน คาจัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปาย

ประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก 

อบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 62 

 ลําดับท่ี 1 (สํานักงานปลัด) 
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คาวัสดุ รวม 143,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ โคมไฟ สาย 

ไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุท่ีเก่ียวของ ฯลฯ (สํานักงาน

ปลัด) 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูนทราย กระเบื้อง และวัสดุท่ี

เก่ียวของ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)  
      

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 53,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับใชในงานปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย เชน ชุดดับเพลิง หมวกเซฟตี้ รองเทาทนไฟ ถุงมือทน

ไฟ ชุดเครื่องแตงกายงานกูภัย เครื่องแบบปฏิบัติงาน (อปพร) และวัสดุ

เครื่องแตงกายท่ีเก่ียวของ ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน สายสงน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ํา 

ดับเพลิง ขอตอแยกสาย และวัสดุท่ีเก่ียวของ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)  
      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 45,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณ 

ภัย เชน กรวยยาง กระบองไฟกระพริบ แผงก้ันจราจร กระจกโคง เชือก

เอนกประสงค มีด ขวาน โซสําหรับลากรถ รอกเชือก และวัสดุท่ี

เก่ียวของ ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

      

  
งบลงทุน รวม 498,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 48,000 บาท 

   
ครุภัณฑอ่ืน       

    
จัดซ้ือเครื่องชารจแบตเตอรี่ จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องชารจแบตเตอรี่ 12v-24v กระแสไฟชารจ

สูงสุดไมนอยกวา 20A  จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

 1) ชารจไฟแบตเตอรี่ไดท้ังระบบ12v และ24V 

 2) กระแสชารจสูงสุดไมนอยกวา 20A  

 3) สามารถใชกับแบตเตอรี่น้ํา แบตเตอรี่แหง แบตเจล ได 

-เปนครุภัณฑท่ีจัดซ้ือตามราคาท่ัวไป ซ่ึงไมมีกําหนดในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ (เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานมาตรฐาน) เพ่ือความจําเปนใน

การใชงาน  
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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 19 ลําดับท่ี 3 (สํานักงานปลัด) 

    
จัดซ้ือเครื่องเชื่อม INVERTER จํานวน 7,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเชื่อม INVERTER ขนาดไมนอยกวา 10-

140 A จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้     

 1) แรงดันไฟ ไมนอยกวา 220+-15% V, 50/60 HZ 

 2) แรงดันไฟขณะไรภาระ ไมนอยกวา 70 V 

 3) กระแสไฟเชื่อม ไมนอยกวา 10-140 A  

 4) แรงดันไฟในการเชื่อม ไมนอยกวา  20.4 V  

 5) ระดับการปองกันสิ่งแปลกปลอม ไมนอยกวา  IP21S  

-เปนครุภัณฑท่ีจัดซ้ือตามราคาท่ัวไป ซ่ึงไมมีกําหนดในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ (เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานมาตรฐาน) เพ่ือความจําเปนใน

การใชงาน  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 19 ลําดับท่ี 5 (สํานักงานปลัด) 

      

    
จัดซ้ือเครื่องปมลม จํานวน 7,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปมลม ขนาดไมนอยกวา 2 HP ความจุไมนอย

กวา 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

 1) ปมลมโรตารี่ ขนาดไมนอยกวา 2 แรงมา ไฟฟา 220 โวลต  

 2) ความเร็วรอบมอเตอรไมนอยกวา 2,500 รอบ/นาที  

 3) อัตราการผลิตลมไมนอยกวา 200 ลิตร/นาที 

 4) ผลิตแรงดันลมไมนอยกวา 7 บาร  

 5) ถังเก็บลมขนาดไมนอยกวา 25 ลิตร 

-เปนครุภัณฑท่ีจัดซ้ือตามราคาท่ัวไป ซ่ึงไมมีกําหนดในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ (เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานมาตรฐาน) เพ่ือความจําเปนใน

การใช 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 19 ลําดับท่ี 2 (สํานักงานปลัด) 

      

    
จัดซ้ือแทนตัดไฟเบอร จํานวน 7,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องแทนตัดไฟเบอร ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว ขับ

ดวยมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

1) กําลังไฟไมนอยกวา 2000 วัตต 

2) ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปลาไมนอยกวา 3500 รอบ/นาที 

3) เสนผาศูนยกลางใบตัด ไมนอยกวา 14 นิ้ว  

      



-37- 
 

-เปนครุภัณฑท่ีจัดซ้ือตามราคาท่ัวไป ซ่ึงไมมีกําหนดในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ (เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานมาตรฐาน) เพ่ือความจําเปนใน

การใชงาน  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 19 ลําดับท่ี 4 (สํานักงานปลัด) 

    
จัดซ้ือเลื่อยโซยนต จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลื่อยโซยนต ขนาดไม

เกิน 2 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

1) เปนเครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ  

2) มีปริมาณกระบอกสูบไมนอยกวา 31.8 CC  

3) มีขนาดโซไมนอยกวา 3/8" PPM3  

4) แผนบังคับโซ 29 ซม. (11.5")  

5) มีความจุถังน้ํามันไมนอยกวา 0.25 ลิตร  

6) มีความจุถังน้ํามันโซไมนอยกวา 0.15 ลิตร 

-เปนครุภัณฑท่ีจัดซ้ือตามราคาท่ัวไป ซ่ึงไมมีกําหนดในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ (เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานมาตรฐาน) เพ่ือความจําเปนใน

การใชงาน  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 19 ลําดับท่ี 1 (สํานักงานปลัด) 

      

    
จัดซ้ือสวานไรสาย จํานวน 7,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสวานไรสาย แรงดันไฟแบตเตอรี่ ไมนอย

กวา 12V จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

 1) แรงดันไฟแบตเตอรี่ไมนอยกวา 12 โวลท 

 2) อัตรากระแทกสูงสุดไมนอยกวา 27,000 ครั้ง/นาที  

 3) ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปลา  ไมนอยกวา 0-500 รอบ/นาที 

 4) แรงบิด ไมนอยกวา 21 Nm 

-เปนครุภัณฑท่ีจัดซ้ือตามราคาท่ัวไป ซ่ึงไมมีกําหนดในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ (เปนครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐานมาตรฐาน) เพ่ือความจําเปนใน

การใชงาน  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 19 ลําดับท่ี 6 (สํานักงานปลัด) 
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คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 450,000 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการลอกคู คลอง และแหลงน้ํา ธรรมชาติ จํานวน 450,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการลอกคู คลอง และแหลงน้ํา 

ธรรมชาติ ในเขต อบต.ปราณบุรี โดยเปนคาใชจายประกอบดวย คาจาง

เหมาแรงงาน คาเครื่องจักร คาวัสดุ ฯลฯ 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 56 

 ลําดับท่ี 6 (สํานักงานปลัด)  
 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,821,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,586,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,586,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป ตําแหนง ผอ.การกองฯ นักวิชาการศึกษา หรือตําแหนง

อ่ืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  (กองการศึกษาฯ)      

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ตําแหนงผอ.การกองฯ นัก

บริหารงาน อบต. 6 ข้ึนไป (กองการศึกษาฯ)      
      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 604,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทน

พนักงานจางประจําป ตําแหนงตางๆหรืออัตราเพ่ิมตามกรอบอัตรากําลัง

พนักงานจาง (กองการศึกษาฯ)      

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจางตําแหนงตาง ๆหรืออัตราเพ่ิม

ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง (กองการศึกษาฯ)  
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งบดําเนินงาน รวม 218,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 55,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน

สวนตําบลและพนักงานจางท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติงานฯ  ปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4562 ลง

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

ราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองการศึกษาฯ) 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน แกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิ์เบิก

คาเชาบาน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา

บานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) และ

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

 ท่ี มท 0808.2/ว 296 ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2550  และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว954  ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550 (กอง

การศึกษาฯ)      

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลผูมี

สิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2541   พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี5) พ.ศ. 2548 ประเภทและอัตราเงิน

บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว

4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559   

      

   
คาใชสอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คารับวารสาร คาเชา

ทรัพยสิน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมศาล คาใชจายในการดําเนินคดี คาตักสิ่งปฏิกูล คาจางเหมา

บริการ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการ

จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช

สนามบิน ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรม ประชุม สัมมนา 

 ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2558 (กองการศึกษาฯ) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ การจางเหมาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินท้ังคาสิ่งของ และ

คาแรงหรือคาจางแรงงานของบุคคลภายนอก เชน คาซอมแซม

ทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)   

      

   
คาวัสดุ รวม 63,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ

อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอ

เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายท่ีตองชําระ

พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน

ตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของท่ีจัดเปน

วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  

อาทิ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปก เข็ม

หมุด เทป แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษไข ลวด

เย็บ กระดาษ กาว แฟม สมุด แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ท่ีถู

พ้ืน ตะแกรงเอกสาร นําดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่อง

เย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ กระดานไวทบอรด มูลี่ มานปรับ

แสง เครื่องคํานวณเลข (Calculators) ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ โคม

ไฟ สายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และวัสดุท่ีเก่ียวของ  (ถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี

มท 0808.2/ว.1248 ลงวันท่ี 27  มิถุนายน 2559)   

(กองการศึกษาฯ) 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ไมถู

พ้ืน แปรง ผงซักฟอก สบู ถวย จาน ชาม ชอน น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาทํา

ความสะอาด น้ําดื่ม และวัสดุงานบานงานครัวอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงานและสําหรับยานพาหนะท่ีใชในการปฏิบัติงาน (กองการศึกษาฯ) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 13,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ซ่ึงแยกเปน 3 ประเภท ดังนี้  

1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดชํารุดเสียหาย ไม

สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผน

หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม

คงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette ,Floppy Disk  

,Removable Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) 

เทปบันทึกขอมูล ReelMagnetic Tape ,Cassette Tape, 

Cartridge Tape)  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก

สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของ

ท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม) 

3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบ

หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ

ดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวย

ประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ

หรือแปนพิมพ(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ซิป

(Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร(Cut Sheet Feeder) เมาส

(Mouse) พรินเตอรสวิตซ่ิงบอกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
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สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน 

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

เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette) แบบ

ฮารดดิสต(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล

(Optical) เปนตน ฯลฯ   

-ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใช

สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง

วันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียด

คําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวนทองถ่ิน (กอง

การศึกษา) 

  
งบลงทุน รวม 17,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 17,000 บาท 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 

3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา 4 GB 
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4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา  

250 GB จํานวน 1 หนวย 

5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง 

8) มีแปนพิมพและเมาส 

9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 14 ลําดับท่ี 1 (กองการศึกษาฯ) 

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,904,430 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 817,630 บาท 

   
คาใชสอย รวม 257,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและรวมกับ อปท.อ่ืน จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คารางวัล ของขวัญ คาจัด

สถานท่ี คาอาหารประกอบเลี้ยง ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 57 ลําดับ

ท่ี 2 (กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการสงเสริมเรียนรูนอกสถานท่ี (ทัศนศึกษา ศพด.) จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คารางวัล ของขวัญ คาจัด

สถานท่ี คาอาหารประกอบเลี้ยง ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
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จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 59 ลําดับ

ท่ี 13 (กองการศึกษาฯ)  

    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ศพด.) 

จํานวน 12,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลปราณบุรี จํานวน 12,000 บาท เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี ใชขอมูลจํานวน

เด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 จัดสรรให 100% โดยไดจัดสรรใหเด็ก

เล็ก ภาคเรียนละ 215 บาท จาํนวน  2 ภาคเรียน     

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง

วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง

วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 60 ลําดับ

ท่ี 17 (กองการศึกษาฯ) 

      

    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาวัสดุสื่อการ เรียนการ

สอน) 

จํานวน 51,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายคาสื่อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลปราณบุรีจํานวน  51,000  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียน

การสอน  (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี ใชขอมูลจํานวน

เด็ก ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2563  จัดสรรให 100 %  โดยไดจัดสรรให

นักเรียน  ปละ 1,700 บาท   

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง

วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง

วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 59 ลําดับ
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ท่ี 5 (กองการศึกษาฯ) 

    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เครื่องแบบนักเรียน  

ศพด.) 

จํานวน 9,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายคาเครื่องแบบนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

ปราณบุรี จํานวน  9,000 บาท เพ่ือจายเปนคาเครื่องเขียนแบบเรียน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 

2563 จัดสรรให 100%  โดยไดจัดสรรใหเด็กเล็ก ปละ 300 บาท    

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง

วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง

วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

หนาท่ี 60 ลําดับท่ี 16 (กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (หนังสือเรียน ศพด.) จํานวน 6,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายคาหนังสือเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี  

จํานวน  6,000 บาท เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลปราณบุรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ใชขอมูลจํานวนเด็ก  

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2563  จัดสรรให 100% โดยไดจัดสรรใหเด็กเล็ก ป

ละ 200 บาท   

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง

วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 

19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 60 ลําดับ

ท่ี 14 (กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จํานวน 147,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาใชจายคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

ปราณบุรี จํานวน 147,000 บาท เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับ
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี  ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ  

วันท่ี 10  มิถุนายน 2563 จัดสรรให 100%  โดยไดจัดสรรใหเด็ก

เล็ก อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน   

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง

วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี  

19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 60 ลําดับ

ท่ี 18 (กองการศึกษาฯ) 

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อุปกรณการเรียน ศพด.) จํานวน 12,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายคาอุปกรณการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณ

บุรี จํานวน 12,000 บาท เพ่ือจายเปนคาเครื่องอุปกรณการเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 

10  มิถุนายน 2563 จัดสรรให 100% โดยไดจัดสรรใหเด็กเล็ก ภาคเรียน

ละ 100 บาท จํานวน 2 ภาคเรียน   

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 

มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง

วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 60 ลําดับ

ท่ี 15 (กองการศึกษาฯ) 

      

   
คาวัสดุ รวม 520,630 บาท 

   
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 456,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลจนถึง

ประถมศึกษาปท่ี 6 ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 

จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน แยกเปน 

1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) จํานวน  2  แหง ดังนี้  

      



-47- 
 

    1) โรงเรียนวัดนาหวย จํานวน 137 คน 

    2) โรงเรียนบานหนองกา จํานวน 84 คน 

       1.1 จัดซ้ืออาหารเสริมนมพาสเจอรไรสชนิดถุง รวมจํานวน

เด็ก 221 คน ๆ ละ 6.58 บาท จํานวน 200 วัน  เปนเงิน 291,000 บาท  

       1.2 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ชนืดกลอง รวมจํานวนเด็ก

ท้ังสิ้น 221 คนๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 60 วัน เปนเงิน 104,000  บาท  

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จํานวน 1 แหง 

       2.1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ยูเอชที  ชนิด

กลอง จํานวน 260 วัน จํานวน 30 คนๆละ 7.82  เปนเงิน  61,000 บาท  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 60 ลําดับ

ท่ี 19 (กองการศึกษาฯ) 

   
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ปูนซีเมนต ทราย ,หิน อิฐ

หรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง สังกะสี  กระสอบทราย ฯลฯ   

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 

2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง

วันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียด

คําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกําปกครองสวนทองถ่ิน (กอง

การศึกษาฯ) 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย  เชน เวชภัณฑ เคมีภัณฑ สารเคมี สารกําจัดยุง  เพ่ือใชในการ

ปองกันและควบคุมโรค แกไขปญหายาเสพติด ตรวจสอบคุณภาพน้ํา ฯลฯ 
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-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใช

สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง

วันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียด

คําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กอง

การศึกษาฯ) 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 4,630 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร ซ่ึงแยก

เปน  2 ประเภท ดังนี้ 

1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดชํารุดเสียหายไมสามารถ

ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขา

ตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส

ซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม

คงสภาพเดิม เชน พูกัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่

การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผน

ซีดี) รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม  ฯลฯ  

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
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งบประมาณ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใช

สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง

วันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียด

คําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กอง

การศึกษาฯ) 

   
วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคา วัสดุการศึกษา เชน วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปราณบุร ี  

1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดชํารุดเสียหายไมสามารถ

ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขา

ตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนส

ซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม

คงสภาพเดิม เชน  วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการ  ฯลฯ  

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอย 

วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 

2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียดคําชี้แจง

งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองการศึกษาฯ) 
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คาสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปราณบุรี   

(กองการศึกษาฯ) 
      

   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลปราณบุรี (กองการศึกษาฯ)      
      

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลปราณบุรี  (กองการศึกษาฯ) 
      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,086,800 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,086,800 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียนบานหนองกา (โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา) จํานวน 101,400 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนบาน

หนองกา ตั้งไว 101,400 บาท เพ่ือจายเปนการอุดหนุนโรงเรียนบานหนอง

กาตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.3/ว 0020 ลง

วันท่ี 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียน

สังกัด สพฐ. 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0898.2/ว 2611 ลง

วันท่ี 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจายและการใชจายงบหมวดเงิน

อุดหนุน อปท. 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 60 ลําดับ

ท่ี 22 (กองการศึกษาฯ) 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบานหนองกา (อาหารกลางวัน) จํานวน 336,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนบาน

หนองกา ตั้งไว 336,000  บาท เพ่ือจายเปนการอุดหนุนโรงเรียนบาน

หนองกา ตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนจํานวน 84 คนๆ

ละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน  

ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน 
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-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.3/ว 0020 ลง

วันท่ี 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียน

สังกัด สพฐ. 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0898.2/ว 2611 ลง

วันท่ี 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจายและการใชจายงบหมวดเงิน

อุดหนุน อปท. 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 60 ลําดับ

ท่ี 20 (กองการศึกษาฯ) 

    
อุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวย (โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา) จํานวน 101,400 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนา

หวย(แสงกลาประชาสรรค) ตั้งไว 101,400 บาท เพ่ือจายเปนการอุดหนุน

โรงเรียนวัดนาหวย (แสงกลาประชาสรรค) ตามโครงการสนับสนุนการ

พัฒนาการศึกษา 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.3/ว 0020 ลง

วันท่ี 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียน

สังกัด สพฐ. 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0898.2/ว 2611 ลง

วันท่ี 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจายและการใชจายงบหมวดเงิน

อุดหนุน อปท. 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 60 ลําดับ

ท่ี 23 (กองการศึกษาฯ) 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวย (อาหารกลางวัน) จํานวน 548,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนา

หวย(แสงกลาประชาสรรค)ตั้งไว 548,000 บาท เพ่ือจายเปนการอุดหนุน

โรงเรียนวัดนาหวย(แสงกลาประชาสรรค) ตามโครงการอาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียน จํานวน 137 คนๆ ละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน 

ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.3/ว 0020 ลง

วันท่ี 6 มกราคม 2552 เรื่องการอุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียน

สังกัด สพฐ. 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0898.2/ว 2611 ลง

วันท่ี 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตั้งงบรายจายและการใชจายงบหมวดเงิน

อุดหนุน อปท. 
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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 60 ลําดับ

ท่ี 20,21,22,23 (กองการศึกษาฯ) 
 

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,194,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 735,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 175,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    

โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชารัฐ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย

ในชุมชน 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ เชน คาปายโครงการ คาจัด

สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสาร และ

คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 55 ลําดับ

ท่ี 1 (สํานักงานปลัด)  

      

    

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาจางเหมาฉีดวัคซีน ในสุนัข แมว และ

วัสดุอุปกรณปองกันโรคติดตอจาก สัตวอ่ืนๆ ปายรณรงคโครงการ  

คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 67 ลําดับ
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ท่ี 2 (สํานักงานปลัด) 

    
รายจายเพ่ือเบิกจายคาดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนยกําจัดขยะมูล

ฝอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต 1 ใหกับเทศบาลตําบลปราณบุรี หรือ

จายคาดําเนินการกําจัดขยะใหกับศูนยกําจัดขยะแหงอ่ืน หรือจายเปนคา

ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดําเนินการเอง 

-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง

วันท่ี 18 ตุลาคม 2560 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0801.5/

ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/

ว 485 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/

ว 698 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/

ว 1031 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2562 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0820.3/ว 1499 ลง

วันท่ี 12 มีนาคม 2563 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/

ว 1187 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563 

      

   
คาวัสดุ รวม 560,000 บาท 

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 500,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะ ไมกวาด ไมถู

พ้ืน แปรง ผงซักฟอก สบู ถวย จาน ชาม ชอน น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาทํา

ความสะอาด น้ําดื่ม และวัสดุงานบานงานครัวอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงานและสําหรับยานพาหนะท่ีใชในการปฏิบัติงาน (สํานักงานปลัด)  

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาตรหรือการแพทย เชน เวชภณัฑ เคมี 

ภัณฑ สารเคมี สารกําจัดยุง เพ่ือใชในการปองกันและควบคุมโรค แกไข

ปญหายาเสพติด ตรวจสอบคุณภาพน้ํา ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 
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งบลงทุน รวม 2,459,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 2,459,000 บาท 

   
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       

    
จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย จํานวน 2,400,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัด

ทาย จํานวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 

กิโลวัตต รายละเอียดดังนี้ 

1) ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศก

เมตร และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม 

2) ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนา 

ไมนอยกวา 4.50 มิลลิเมตร 

3) รถรับน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 6,000 กิโลกรัม และน้ําหนักของรถรวม

น้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม   

4) ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต 

แรงดันสูงสุดไมนอยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว 

5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง  

-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานประมาณ  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 13 ลําดับท่ี 2 (สํานักงานปลัด) 

      

   
ครุภัณฑการเกษตร       

    
จัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด

ดังนี้ 

1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง 

2) ถังบรรจุน้ํายําไมนอยกวา 6 ลิตร 

3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา 

ใชสําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆาเชื้อ

โรค หรือ การปองกัน กําจัดแมลง ซ่ึงเปนพาหะนําโรค เชน ยุง แมลง เปน

ตน  

-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานประมาณ  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 13 ลําดับท่ี 3 (สํานักงานปลัด) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,561,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,162,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,162,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป ตําแหนงผอ.กอง นักพัฒนาชุมชน นักสังคม

สงเคราะห  และพนักงานธุรการ หรือตําแหนงอ่ืนตามกรอบอัตรากําลัง

พนักงานสวนตําบล (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิ

ใหแกพนักงานสวนตําบล หรือตําแหนงอ่ืนตามกรอบอัตรากําลังพนักงาน

สวนตําบล  (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองฯ นัก

บริหารงาน อบต. 6 ข้ึนไป (กองสวัสดิการสังคม) 
      

  
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 95,000 บาท 

   
คาเชาบาน จํานวน 45,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน แกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิ์เบิก

คาเชาบาน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา

บานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ท่ี 3) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว 296 ลง

วันท่ี 25  มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0808.2/ว954 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและ

ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร

พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี คก 0422.3/ว.257 ลง

วันท่ี 28  มิถุนายน  2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ

คาเลาเรียนลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 (กองสวัสดิการสังคม) 
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คาใชสอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา

ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน

ตางๆ คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ (กอง

สวัสดิการสังคม)  

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการ

จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช

สนามบิน ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ ในการอบรม ประชุม สัมมนา 

ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)   

พ.ศ. 2558 (กองสวัสดิการสังคม)     

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษา

ทรัพยสิน ท่ีดินและสิ่งกอสราง  เปนตน (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
คาวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใช   เชนคาจัดซ้ือโตะตางๆ เกาอ้ี ตู 

ตางๆ  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ ลบคําผิด ลวดเย็บ

กระดาษ กาว แฟม สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธง

ชาติ สิ่งพิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ในสํานักงาน แผงปด

ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน แผนปายจราจร แผนปายตางๆ ฯลฯ(ถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี

มท 0808.2/ว.1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559)  (กองสวัสดิการสังคม) 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟ ฯลฯ   

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  

ท่ีมท 0808.2/ว.1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559) (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงเชนน้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซลฯ  

เพ่ือใชกับรถจักรยานยนต  รถยนตของ อบต. เครื่องตัดหญาหรือครุภัณฑ

อ่ืนท่ีใชน้ํามันเชื้อเพลิง (กองสวัสดิการสังคม)    

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ

ตาง ๆ เชน พูกัน ส ีฟลม รูปสี หรือขาวดําท่ีไดจาการลาง อัด ขยาย (ถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  

ท่ี มท 0808.2/ว.1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559) (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจานบันทึกขอมูล กระดาษ

ตอเนื่อง เมาส หมึกหรือผาหมึก สําหรับเครื่องพิมพ และอ่ืน ๆ เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว.1248 ลงวันท่ี 27  มิถุนายน 2559) (กองสวัสดิการ

สังคม) 

      

  
งบลงทุน รวม 154,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 24,000 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี จํานวน 7,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะปฏิบัติงาน ขนาดไมนอย

กวา 120 x 60 x 70 ซม. จํานวน 1 ตัว ราคา 5,000 บาท  และเกาอ้ีแบบ

มีพนักพิง มีโชคปรับระดับสูง - ต่ํา จํานวน 1 ตัว ราคา 2,000 บาท ตั้งตาม

ราคาท่ีสืบไดในทองตลาด เพ่ือความจําเปนในการใชงาน   

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 17 ลําดับท่ี 3 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
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1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา  

จํานวน 1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 

3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา 4 GB 

4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง 

8) มีแปนพิมพและเมาส 

9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 17 ลําดับท่ี 4 (กองสวัสดิการสังคม) 

   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 130,000 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการกอสรางทางลาดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จํานวน 130,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคากอสรางทางลาดศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุตามแบบแปลน อบต.ปราณบุรี 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 17 ลําดับท่ี 5 (กองสวัสดิการสังคม) 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 115,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 115,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการเยี่ยมเยือนผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการขององคการบริหาร

สวนตําบล เชน คาเอกสาร อาหารพรอมเครื่องดื่ม คาตอบแทน

วิทยากร ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 64 ลําดับ

ท่ี 1 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการขององคการบริหาร

สวนตําบล  เชน คาเอกสาร อาหารพรอมเครื่องดื่ม คาตอบแทน

วิทยากร ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 64 ลําดับ

ท่ี 2 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการอบรมใหความรูผูดูแลคนพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการขององคการบริหาร

สวนตําบล เชน คาเอกสาร อาหารพรอมเครื่องดื่ม คาตอบแทน

วิทยากร ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที ่64 ลําดับ

ที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,473,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,567,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,567,600 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 874,600 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงตางๆ  ในกอง

ชางองคการบริหารสวนตําบล และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป

ของสํานักงานปลัด อบต. ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  (กองชาง) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงาน ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี  มท 0809.3/ว 1259 ลง

วันท่ี  14  พฤษภาคม  2555  เรื่อง การใหพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง

และพนักงานจางของ อปท. ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ตําแหนง

ตางๆ  (กองชาง) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการตําแหนง

บริหาร อัตราเดือนละ 3,500  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ

การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนง และการรับเงินประจํา

ตําแหนง ระดับ 6 และระดับ 7 (กองชาง) 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 591,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป

ตําแหนงตางๆ ของกองชาง  ตามแผนอัตรากําลัง 4 ป (กองชาง)       

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาครองชีพ ใหแกพนักงานตามภารกิจและพนักงานจาง

ท่ัวไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด

ท่ี  มท 0809.3/ว 1259 ลงวนัท่ี  14  พฤษภาคม  2555  เรื่อง การให

พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางของ อปท. ไดรับเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราว  ตําแหนงตางๆ  (กองชาง) 
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งบดําเนินงาน รวม 865,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 290,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับเงิน

คาตอบแทนการตรวจการจางตามระเบียบ ฯ  

-เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (กองชาง) 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน แกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิ์เบิก

คาเชาบาน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา

บานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ท่ี 3) พ.ศ.2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว 296 ลง

วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2550 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว954  ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2550 (กอง

ชาง) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและ

ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของ

บุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2559 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี คก 0422.3/ว.257 ลง

วันท่ี 28  มิถุนายน  2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ

คาเลาเรียนลงวันท่ี  สิงหาคม 2559 (กองชาง) 

      

   
คาใชสอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาเย็บ

หนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาจางเหมา

บริการ คาติดตั้งไฟฟารวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพท

ภายในสํานักงาน  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาธรรมเนียม

การรางวัดท่ีดินสาธารณะท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีในการดูแลขององคการ
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บริหารสวนตําบล คาจางดูแลสนามอ่ืน ๆ และคาเชาเครื่องถายเอกสาร

สํานักงาน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการตางๆ 

ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลง

วันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค  (กองชาง) 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ คาเบี้ยเลี้ยง คา

พาหนะ คาเชาท่ีพัก  และคาใชจายท่ีจําเปนอ่ืน ๆ ในการเดินทางไป

ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 (กองชาง) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษา

ทรัพยสิน เปนตน (กองชาง)  

      

   
คาวัสดุ รวม 434,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน โตะ เกาอ้ี ตู 

กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ   ดื่มบริการประชาชน ฯลฯ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560  

เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณูปโภค (กองชาง) 

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา  หลอด

ไฟฟา  สตารทเตอร  แบตเตอรี่  แผงวงจรไฟฟา และอ่ืน ๆ สําหรับอาคาร

สถานท่ีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลง

วันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค  (จัดซ้ือตามราคาทองตลาดโดยประหยัด) (กองชาง) 
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปลง

ทาสี ปูนซีเมนต ทราย หรือวัสดุ ฯลฯ ท่ีใชในการบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสิน ฯลฯ(จัดซ้ือตามราคาทองตลาดโดยประหยัด)ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 

เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณูปโภค (กองชาง) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับวัสดุยานพาหนะและ

ขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต ฯลฯ  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 

เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณูปโภคจายจากเงิน

รายได (กองชาง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 49,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่องตัดหญา รถยนต

สวนกลาง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลง

วันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค (กองชาง) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปายไวนิล สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ตาง ๆ ฯลฯ  (จัดซ้ือ/จางตามราคาทองตลาดโดยประหยัด)  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลง

วันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค (กองชาง)  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ซ่ึงแยกเปน 3 ประเภท ดังนี้  

1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดชํารุดเสียหาย ไม

สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผน

หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
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2. วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม

คงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette ,Floppy Disk , 

Removable Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เ

ทปบันทึกขอมูล 

(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ

เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะ

เม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม) 

3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบ

หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ

ดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวย

ประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ

หรือแปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ซิป

(Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร(Cut Sheet Feeder) เมาส

(Mouse) พรินเตอรสวิตซ่ิงบอกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, 

Lan Card,Anti virus Card ,Sound Card) เปนตนเครื่องอานและบันทึก

ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต

(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปน

ตน ฯลฯ   

-ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลง

วันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค (กองชาง)    
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํารวจ ซ่ึงแยกเปน 3 ประเภท ดังนี้  

1.วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดชํารุดเสียหาย ไม

สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผน

หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  

2. วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม

คงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette ,Floppy Disk , 

Removable Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash Drive) เ

ทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape, 

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก

สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ (สิ่งของ

ท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม) 

3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบ

หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ

ดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวย

ประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ

หรือแปนพิมพ(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ซิป

(Memor Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร(Cut Sheet Feeder) เมาส

(Mouse) พรินเตอรสวิตซ่ิงบอกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย

สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, 

Lan Card,Anti virus Card ,Sound Card) เปนตนเครื่องอานและบันทึก

ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต

(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล(Optical) เปน

ตน ฯลฯ   

-ตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 
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-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลง

วันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ คาใชสอย วัสด ุและคา

สาธารณูปโภค (กองชาง)    

   
คาสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตาไปรษณี 

ยากร ฯลฯ (กองชาง) 
      

  
งบลงทุน รวม 40,500 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 40,500 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
จัดซ้ือเกาอ้ีปฏิบัติงาน จํานวน 13,500 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีแบบมีพนักพิงหลังสูง มีโชคปรับระดับสูง -

 ต่ํา จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท ตั้งตามราคาท่ีสืบไดใน

ทองตลาด เพ่ือความจําเปนในการใชงาน  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 18 ลําดับท่ี 2 (กองชาง) 

      

    
จัดซ้ือโตะปฏิบัติงาน จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะปฏิบัติงาน ขนาดไมนอย

กวา 120 x 60 x 70 ซม. จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท ตั้งตาม

ราคาท่ีสืบไดในทองตลาด เพ่ือความจําเปนในการใชงาน  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 18 ลําดับท่ี 3 (กองชาง) 

      

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

ดีกวา ดังนี้ 

   1.1 ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
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กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 

    1.2 ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา

ไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย

กวา 8 GB 

3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

4) มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง 

6) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

7) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

8) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 17 ลําดับท่ี 1 (กองชาง) 

 
งานไฟฟาถนน รวม 4,003,500 บาท 

  
งบลงทุน รวม 4,003,500 บาท 

   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 4,003,500 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    
คาจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแก เอกชน นิติ

บุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง ฯลฯ (กองชาง) 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
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คาชดเชยการปรับราคา (คา K) จํานวน 99,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา

ได (คา K) ใหแกผูประกอบการอาชีพงานกอสรางท่ีทําสัญญาแบบปรับ

ราคาใหกับองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

-เปนไปตามหนังสือวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลง

วันท่ี 5 มีนาคม 2561 (กองชาง) 

      

    
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน นายสมวงศ - หนองกระจับ หมูท่ี 1 จํานวน 484,000 บาท 

      

  -โดยกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา   

920.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ  0.25 เมตร  

พรอมติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย  

รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 5 ลําดับท่ี 3 (กองชาง) 

      

    
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนางแปว หมูท่ี 3 จํานวน 387,000 บาท 

      

  -โดยกอสรางถนนคสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 720.00 ตาราง

เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้ง

ท่ี 1/2563) หนาท่ี 4 ลําดับท่ี 8 (กองชาง) 

      

    
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยสนามกีฬาหนองจอม หมูท่ี 4 จํานวน 322,000 บาท 

      

  -โดยกอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร 

 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 600.00 ตาราง

เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 0.25 เมตร  
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พรอมติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการ

บริหารสวนตําบลปราณบุรี 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้ง

ท่ี 1/2563) หนาท่ี 3 ลําดับท่ี 6 (กองชาง) 

    
โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริม เหล็ก สํานักงาน อบต. จํานวน 650,000 บาท 

      

  -โดยกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 250 ม. พรอมติดตั้งปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบล

ปราณบุรี 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้ง

ท่ี 1/2563) หนาท่ี 6 ลําดับท่ี 14 (กองชาง) 

      

    
โครงการกอสรางลานเอนกประสงค คสล. (ดานหลัง อบต.) จํานวน 692,500 บาท 

      

  -โดยกอสรางลานเอนกประสงค คสล. พ้ืนท่ีไมนอยกวา 985 ตร.ม. พรอม

ระบบระบายน้ํา พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตาม

แบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 18 ลําดับท่ี 4 (กองชาง) 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยบานนายประมวล - ชางบอล หมูท่ี 4 จํานวน 173,000 บาท 

      

  -โดยลงหินคลุกขนาด กวาง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 152.00 ลบ.ม. พรอม

ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหาร

สวนตําบลปราณบุรี 
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-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2/2563) หนาท่ี 7 ลําดับท่ี 17 (กองชาง) 

    
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายไรนายสัมพันธ หมูท่ี 7 จํานวน 493,000 บาท 

      

  -โดยลงหินคลุกขนาด กวาง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 848.00 ลบ.ม. พรอม

ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหาร

สวนตําบลปราณบุรี 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้ง

ท่ี 1/2563) หนาท่ี 5 ลําดับท่ี 11 (กองชาง) 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายขางบานนางเอ้ือมพร หมูท่ี 3 จํานวน 114,000 บาท 

      

  -โดยลงลูกรังขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 249.00 ลบ.ม.  

พรอมติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการ

บริหารสวนตําบลปราณบุรี 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้ง

ท่ี 1/2563) หนาท่ี 3 ลําดับท่ี 5 (กองชาง) 

      

    
โครงการวางทอระบายน้ํา สายบานนายสมบูรณ - เขตรถไฟ หมูท่ี 2 จํานวน 489,000 บาท 

      

  -โดยวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา คสล. ยาว

ไมนอยกวา 250.00 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
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-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้ง

ท่ี 1/2563) หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 2 (กองชาง) 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 580,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 580,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาชุมชน จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการขององคการบริหาร

สวนตําบล เชน คาเอกสาร อาหารพรอมเครื่องดื่ม คาตอบแทน

วิทยากร ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 หนาท่ี 64 ลําดับท่ี 1 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการครอบครัวแรลลี่และแหลงเรียนรูทองถ่ิน จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการครอบครัวแรลลี่และแหลงเรียนรู

ทองถ่ิน ป 11 ในการดําเนินการตามโครงการขององคการบริหารสวน

ตําบล  เชน คาเอกสาร อาหารพรอมเครื่องดื่ม คาตอบแทน

วิทยากร ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 หนาท่ี 64 ลําดับท่ี 1 (กองสวัสดิการสังคม)  

      

    
โครงการพัฒนาทักษะหลากอาชีพ จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน คาอาหาร คาอาหารวาง คา

เครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ  และอ่ืน ๆ  ท่ี

เก่ียวของในโครงการฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
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จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 70 ลําดับ

ท่ี 7 (กองสวัสดิการสังคม) 

    
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองคกรชุมชนตําบลปราณบุรี จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการขององคการบริหาร

สวนตําบล  เชน คาเอกสาร อาหารพรอมเครื่องดื่ม คาตอบแทน

วิทยากร ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 หนาท่ี 64 ลําดับท่ี 1 (กองสวัสดิการสังคม)  

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุตําบลปราณบุรี จํานวน 150,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน คาอาหาร คาอาหารวาง คา

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ  และอ่ืน ๆ  ท่ี

เก่ียวของในโครงการฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 65 ลําดับท่ี 2 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการขององคการบริหาร

สวนตําบล  เชน คาเอกสาร อาหารพรอมเครื่องดื่ม คาตอบแทน

วิทยากร ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 69 ลําดับท่ี 4 (กองสวัสดิการสังคม) 
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โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนําหมูบาน จํานวน 300,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน คาอาหาร คาอาหารวาง คา

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ  และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของในโครงการฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หนาท่ี 69 ลําดับท่ี 3 (กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดการแขงขันกีฬา เชน คาวัสดุ

อุปกรณตางๆ คาปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาตางๆ คาอาหาร และ

เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนท่ีใชในการจัดโครงการดังกลาว  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 58 ลําดับ

ท่ี 7 (กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติเพ่ือจายเปนคา

จัดกิจกรรมวันเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ปราณบุรี

เชน คาอาหาร เครื่องดื่มสําหรับผูดําเนินการ และผูเขารวมกิจกรรม  คา

วัสดุกีฬาพ้ืนบานท่ีใชในการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน

สําหรับจัดกิจรรม  และจัดซ้ือสิ่ง ของสําหรับเด็ก เชน  สมุด ปากก

กา ดินสอ ขนม ของใชอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก

ใหแกโรงเรียน 
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-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 58 ลําดับ

ท่ี 8 (กองการศึกษาฯ) 

   
คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกีฬา  ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของท่ีโดย

สภาพมีลักษณะคงทน  แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือ

นําไปใชงานแลวเกิดชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได

ดังเดิม  หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน หวงยาง  ลูกฟุตบอล  ลูก

ปงปอง  ไมตีปงปอง  ลูกแชรบอล  ไมแบดมินตัน  ไมเทนนิส  ลูก

เทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสองมือ  ตะกรอ  ตะกรอหวายแชรบอล  ตา

ขายกีฬา เชน  ตาขายตะกรอ  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุม

น้ําหนัก  เสาตาขายกีฬา  เชน  เสาตาขายวอลเลยบอล  หวงบาสเก็ตบอล

เหล็ก  ฯลฯ  ของกองการศึกษาฯ   

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลง

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาใช

สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค      

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลง

วันท่ี 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียนรายละเอียด

คําชี้แจงงบประมาณ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 210,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 210,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันลอยกระทง เชน คาของขวัญของ

รางวัล คาจางเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ

ตาง ๆ ท่ีอุปกรณการเลนเกมส และกิจกรรมตางๆ คาปาย คาตกแตง

สถานท่ี และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการโครงการจัดงานวันลอย

กระทง  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 75 ลําดับ

ท่ี 3 (กองการศึกษาฯ)      

      

    
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 80,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  คาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาพิธีการ คาของขวัญ คาวุฒิบัตร  คาตอบแทนวิทยากร  คาเชา

เครื่องขยายเสียง คาติดตั้งเต็นท คาวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆ คาวัสดุอุปกรณ

ตาง ๆ อุปกรณการเลนเกมส และกิจกรรมตางๆ คาปาย   ท่ีเก่ียวของใน

การจัดงานประเพณีสงกรานต   

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 75 ลําดับ

ท่ี 2 (กองการศึกษาฯ)    

      

    
โครงการสงเสริมกิจกรรม วันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมวันเขาพรรษา เชน คาจาง

เหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาปาย คา

ตกแตงสถานท่ี และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามความจําเปน  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 75 ลําดับ

ท่ี 4 (กองการศึกษาฯ)      

    
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถี

พุทธ คาวิทยากร คาของขวัญของรางวัล คาจางเหมาบริการ คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ อุปกรณการเลนเกมส และกิจกรรมตางๆ 

คาปาย คาตกแตงสถานท่ี และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามความจําเปน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 75 ลําดับ

ท่ี 5 (กองการศึกษาฯ)    

      

    
โครงการอบรมธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต คา

วิทยากร คาของขวัญของรางวัล คาจางเหมาบริการ คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ อุปกรณการเลนเกมส และกิจกรรมตางๆ 

 คาปาย คาตกแตงสถานท่ี และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามความจําเปน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 75 ลําดับ

ท่ี 6 (กองการศึกษาฯ) 
 

      

แผนงานการเกษตร 

 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 55,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 45,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เชน คาจัดซ้ือ 

วัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คา 

วิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด 

งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 54 

 ลําดับท่ี 3 (สํานักงานปลัด)  

    

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพพระ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ เชน คาจัดซ้ือวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม 

คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด 

งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง

ท่ี 2) หนาท่ี 10 ลําดับท่ี 2 (สํานักงานปลัด) 

      

    
โครงการอนุรักษพิทักษสิ่งแวดลอม จํานวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอนุรักษพิทักษสิ่งแวดลอม เชน คาจัดซ้ือ 

วัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ คา 

วิทยากร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด 

งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 54 

 ลําดับท่ี 4 (สํานักงานปลัด) 

      

   
คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน คาพันธุพืช  

คาพันธุไมดอกไมประดับ ปุย น้ํายาเคมีปองกัน และกําจัดศัตรูพืช หรือ

สัตว หรือเครื่องมือการเกษตร เชน จอบ เสียม ฯลฯ ตามความ

จําเปน (สํานักงานปลัด) 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 7,940,700 บาท 

  
งบกลาง รวม 7,940,700 บาท 

   
งบกลาง รวม 7,940,700 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ในอัตรารอยละหา พรอม

กับหักคาตอบแทนของพนักงานจางสงสมทบในอัตราเดียวกัน โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือสํานัก ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/

ว9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.

2533 และหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0809.5/81 ลงวันท่ี  10 กรกฎาคม 2557  และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัท่ี 

30 มิถุนายน  2563 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,700 บาท 

      

  -เพ่ือจายตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และ

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ีมท 0808.2/ว41762 ลง

วันท่ี มท 0808.2/ว1620 ลงวันท่ี 20 เมษายน  2562   และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัท่ี  

30 มิถุนายน  2563 ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

      

   
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 150,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราณบุรี โดยยึด

หลักการประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถ่ินสมทบ 

1 สวน และรัฐบาล 1 สวน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี   

มท 0891.4/ ว 2502 ลงวันท่ี  20  สิงหาคม  2553  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 61 ลําดับ

ท่ี 4 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,500,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ป

บริบูรณข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน พ.ศ.2552 และไดข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ

ข้ันบันได เวนแตในสวนของเงินเพ่ิมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ท่ีไดดําเนินการมากอนใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุ

ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึน 3 ป

ยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุท่ีไดบันทึกในระบบสารสนเทศการ

จัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากประกาศ

บัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง

หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของเปนการดําเนินการตามภารกิจถาย

โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจฯ พ.ศ.2542  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 61 ลําดับ

ท่ี 2 (กองสวัสดิการสังคม) 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,400,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการ

ท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ท่ีไดแสดงความจํานงโดยการขอข้ึน

ทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน แลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เวนแต

ในสวนของเงินเพ่ิมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตาม

ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ท่ีไดดําเนินการ

มากอน โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

รับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ 2563 โดยคํานวณจากอัตรา

เฉลี่ยการเพ่ิมข้ึนสามปยอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการท่ีไดบันทึกใน

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการให

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ.

2559 รวมถึงหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ เปนการดําเนินการตามภารกิจถาย
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โอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนด แผนและข้ันตอนการกระจาย

อําานาจฯ พ.ศ.2542 คนละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน (โครงการ

สนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทาง สังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ)

ท่ีไดรับการอนุมัติตามระเบียบฯ ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 61 ลําดับ

ท่ี 3 (กองสวัสดิการสังคม) 

   
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 150,000 บาท 

      

  -เพ่ือดําเนินการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ใหแกผูปวยเอดสท่ีแพทย

รับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจน หรือทอดท้ิงขาด

ผูอุปการะดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง โดยผูปวยเอดสท่ีมี

สิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน ครบท้ัง 12 เดือน และ

ตามเปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา16 แหงพระราชบัญญัติ

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 61 ลําดับ

ท่ี 1 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนาในกรณี

จําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปโดยนําไปใชจาย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนเปนสวนรวม เพ่ือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลง

วันท่ี 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน ท่ี 15 กรกฎาคม 2559 และ หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 การอนุมัติใชเงินสํารองจายใหเปนอํานาจ

หนาท่ี ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง

มหาด ไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2543 ขอ 19 (สํานักงานปลัด) 

      

   
รายจายตามขอผูกพัน       

    
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ปราณบุรี (สปสช.) จํานวน 125,000 บาท 

      
  -เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ

พ้ืนท่ีตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
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แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน

หรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 ขอ 8 (3) สมทบเงินไมนอยกวารอยละ 50 กรณี 

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20 ลาน

บาท โดยคํานวณจากคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ตามจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีตามขอมูล

ทะเบียนราษฎร  ของงบประมาณท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

(สปสช.) เขต 5 ราชบุร ีจัดสรรมาให  (สํานักงานปลัด) 

   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 230,000 บาท 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการบํานาญสวน

ทองถ่ิน (กบท.) และปฏิบัติตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ซักซอมแนวทาง

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว

34 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
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ขอบัญญัต ิ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

 
 

 

ของ 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี

อําเภอปราณบุร ีจังหวดัประจวบครีีขันธ 
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ประกาศองคการบริหารสวนตาํบลปราณบุร ี

เรื่อง การตราขอบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

  ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 
2563 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 และครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนายอําเภอปราณบุรีไดพิจารณาเห็นชอบใหตราขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว น้ัน 
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ขอ 39 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจึงประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศฉบับน้ี 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   16  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 

 
 

(นายสังวร  มุงดี) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี

 
 
 

 


