
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก

อําเภอ เมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,583,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,668,900 บาท

งบบุคลากร รวม 7,239,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,416,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,100 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือน 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนง
- นายกองคการบริหารสวนตําบล
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็น เงินตอบแทนพิเศษ
- นายกองคการบริหารสวนตําบล
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,800 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนรายเดือน
- เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,702,800 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนรายเดือน
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,822,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,325,400 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- หัวหน้าสํานักปลัด
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- นิติกร
- เจ้าพนักงานธุรการ
- กรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 87,800 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานสวนตําบล
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- เจ้าพนักงานธุรการ
เป็นไปตาม
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนด
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงิน
คาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลผู้ดํารง
ตําแหนงสายงานบริหาร และสายงานอํานวยการ
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- หัวหน้าสํานักปลัด
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,189,200 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  
- ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ
- นักการภารโรง
- คนงานทั่วไป
- กรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 94,400 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ
- นักการภารโรง
- คนงานทั่วไป
- กรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน ตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   
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งบดําเนินงาน รวม 5,145,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 830,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง   
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  เชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จ้าง  ที่ปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมกอสร้าง   
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่ กค 0402.5 /ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
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คาเชาบ้าน จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกผู้บริหารและ
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร
พนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3 /ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3 /ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 
2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0809.3/ ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 
2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
และหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้สอย รวม 2,485,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังตอไปนี้
1. คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซัก
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ฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการตางๆ  
ฯลฯ

2. คาติดตั้งไฟฟ้า 
- คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า
รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า หรือรายการอื่นๆ ฯลฯ
- คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึง การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ หรือรายการอื่นๆ ฯลฯ

3. คาติดตั้งประปา
- คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา หรือ
รายการอื่นๆ ฯลฯ
- คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ หรือรายการอื่นๆ ฯลฯ

4. คาติดตั้งโทรศัพท
- คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คา
เครื่อง โทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน หรือ
รายการอื่นๆ ฯลฯ
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 

เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูป
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แบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 8
 และ ข้อ 11 (2)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
1. คาเลี้ยงรับรอง
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย เป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ ซึ่งใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และคาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจายซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381 ลว 28 ก.ค
.48 

2. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นคา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใช้จายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการด้วย และคาใช้จาย
อื่นซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไมเกินปีละร้อยละ 1 ของรายได้จริงใน
ปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้เงินอุดหนุน เงินกู้เงินจาย
ขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล และเงินที่มีผู้อุทิศ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายงานรัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ตางๆ เชน วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
 กรกฎาคม วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ คาจัดทําซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อธงชาติ ป้าย
สัญลักษณ ดอกไม้ธูปเทียนพานพุมถวายสักการะ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ

คาใช้จายในการจัดงานไม้ล้อมไม้ใหญพืชพรรณสมุนไพรบ้านดงบัง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย  ในการดําเนินโครงการจัดงานไม้ล้อมไม้
ใหญพืชพรรณสมุนไพรบ้านดงบัง 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 160 ลําดับที่ 1
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คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก  ตามที่กฎหมายกําหนด  การประชา
สัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคา
ใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทน
คณะกรรมการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ปราจีนบุรี ที่ ลต(ปจ) 0002/ว38 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 เรื่องการเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564
 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
- คณะผู้บริหาร  
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
- พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  
- บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ 
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนด้านการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3 ลําดับที่ 1)

โครงการติดตั้งระบบโทรศัพทพร้อมอุปกรณภายในสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการวางระบบโทรศัพทพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ ภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 4
 ลําดับที่ 4

โครงการติดตั้งเสียงไร้สายประจําองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก จํานวน 735,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สาย
ประจําองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 4
 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ผู้นําท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลดงขี้
เหล็ก

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ผู้นําท้องที่ ท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลดงขี้เหล็ก 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ลําดับที่ 2 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้
จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้จาย
จาก คาวัสดุ หรืออื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้  
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560

ค่าวัสดุ รวม 800,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น โดยจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก หรือรายการอื่นๆที่เข้าหมวดรายจายนี้ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  หรือรายกายอื่นไที่เข้าหมวด
รายจายนี้ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
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-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนมากที่มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
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สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
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-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา หรือรายการอื่นๆที่เข้าหมวดรายจายนี้  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หรือรายการอื่นๆที่เข้าหมวดรายจายนี้ ฯลฯ 
 เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนมากที่มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
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1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น โดยจายเป็นคาวัสดุยาน
พาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไขควง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร หรือ
รายการอื่นๆ ที่เข้าหมวดรายจายนี้ ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง หรือรายการอื่นๆ ที่เข้าหมวดรายจาย
นี้ ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้าง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย หรือ
รายการอื่นๆ ที่เข้าหมวดรายจายนี้ ฯลฯ
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนมากที่มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
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จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ หรือรายการอื่นๆ ที่เข้าหมวดรายจายนี้ ฯลฯ    
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนมากที่มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  เคียว สปริงเกอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส หรือรายการ
อื่นๆ ที่เข้าหมวดรายจายนี้ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุ
สัตวปีก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ หรือรายการอื่นๆ ที่เข้าหมวดรายจายนี้ ฯลฯ   
เป็นไปตาม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟีลม เม
มโมรี่การด ฟีลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม หรือรายการอื่นๆ ที่เข้าหมวดรายจายนี้ ฯลฯ    
เป็นไปตาม 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล , Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทป
พิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
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บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ 
เป็นไปตาม  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนมากที่มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,030,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่
สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชนคา
บริการ คาภาษี  ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือ
รายการอื่นๆ ที่เข้าหมวดรายจายนี้ ฯลฯ
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
-หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย  วัสดุ 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่
สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชนคา
บริการ คาภาษี  ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
รายการอื่นๆ ที่เข้าหมวดรายจายนี้ ฯลฯ
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
-หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย  วัสดุ 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน การเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคู
สายโทรศัพทในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
รายการอื่นๆ ที่เข้าหมวดรายจายนี้ ฯลฯ
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
-หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย  วัสดุ 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชนคา
โทรภาพ  โทรสาร คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  การสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ เชนคาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ หรือรายการอื่นๆ ที่เข้าหมวดราย
จายนี้ ฯลฯ
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
-หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย  วัสดุ 

งบลงทุน รวม 143,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 143,700 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 14,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้
- ความจุภายในขั้นต่ํา 9 คิวบิกฟุต
- ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง
ประเทศไทย
เป็นไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ  เดือน
ธันวาคม 2562  (หน้า 13 , 68  ลําดับที่ 6.1.3)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (หน้า 3 ลําดับ
ที่ 6)
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 2
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (หน้า 18 ลําดับ
ที่ 50)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เป็นรายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติ  หรือคาซอมกลาง เชนเครื่องจักรกลยาน
พาหนะ หรือคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้ารายจายหมวดนี้  ฯลฯ
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกรรมการหมูบ้าน ในโครงการบ้านเมืองนาอยู จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ในโครงการบ้าน
เมืองนาอยู 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,364,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,401,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,401,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,386,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล
- ผู้อํานวยการกองคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.254
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลผู้ดํารง
ตําแหนงสายงานอํานวยการ
- ผู้อํานวยการกองคลัง
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)  
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,400 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างประจําให้แกลูกจ้างประจํา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5
) พ.ศ. 2561 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 670,500 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- คนงานทั่วไป
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,200 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- คนงานทั่วไป
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน ตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
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งบดําเนินงาน รวม 946,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 596,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 291,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง   
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิได้รับ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3 /ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3 /ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0809.3/ ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ เชน 
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจ้างถายเอกสารตางๆ และเข้าเลม
ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถถายเอกสารได้ คา
จ้างบริการอื่นๆ ตามความจําเป็น 
- คาโฆษณาและเผยแพร เชน จ้างเหมาโฆษณา การเผยแพรขาว
สาร หรือป้ายประชาสัมพันธหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ หรือสติ๊กเกอร
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 8
 และ ข้อ 11 (2)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้
จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้จาย
จาก คาวัสดุ หรืออื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้  
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ (กองคลัง)
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9
  มิ.ย. 2558
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค.2556
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก เครื่องพิมพ แผน
ซีดี เม้าส คียบอรด และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร (กอง
คลัง)
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9
  มิ.ย.2558
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย คาไปรษณียลงทะเบียนตอบรับและคาใช้จาย
อื่นๆ ตามความจําเป็น 
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งบลงทุน รวม 17,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- เป็นเก้าอี้สํานักงาน บุหนังสีดํา มีล้อเลื่อน มีโช๊คไฮดรอลิคปัม
ปรับระดับความสูงได้
- ขนาดกว้าง 61 x ลึก 70 x สูง 93 ซม 
(จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
เป็นไปตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9
  มิ.ย.2558 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
เป็นไปตาม
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ข้อ 47
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
  มิ.ย. 2558
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
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จอแสดงภาพ จํานวน 3,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5
 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน้อย
กวา 1,920x1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไมน้อยกวา 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600 :  1 
เป็นไปตาม 
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ข้อ 61
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
  มิ.ย. 2558
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560

  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,028,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,281,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,281,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 406,500 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566)  
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 775,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- พนักงานดับเพลิง
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- พนักงานขับรถยนต
- คนงานทั่วไป
- กรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- พนักงานดับเพลิง
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- พนักงานขับรถยนต
- คนงานทั่วไป
- กรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน ตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2558
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   

งบดําเนินงาน รวม 564,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง   
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 8
 และ ข้อ 11 (2)

วันที่พิมพ : 17/9/2563  15:45:07 หน้า : 49/126



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561

โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 5
 ลําดับที่ 1   
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โครงการบริการแพทยฉุกเฉินตําบลดงขี้เหล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม
โครงการบริการแพทยฉุกเฉินตําบลดงขี้เหล็ก เชน คาจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ เพื่อให้บริการทางการแพทยฉุกเฉิน คาบริการรถ
รวมกู้ชีพ-กู้ภัย ตามบันทึกข้อตกลงระหวาง อบต.ดงขี้เหล็ก กับ
หนวยรถรวมบริการกู้ชีพ–กู้ภัย ตําบลดงขี้เหล็ก และคาใช้จาย
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2826
 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2553 
- ประกาศคณะกรรมการแพทยฉุกเฉินลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ลําดับที่ 1 

โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ตาม โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ  เชน ตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล และจัดซื้อ
อุปกรณที่ใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เป็นไปตาม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 ก.ย.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.4/ว661 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4 /ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4 /ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 42 ลําดับที่ 6 
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โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 5
 ลําดับที่ 2    

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันและควบคุมไฟป่า
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5 /ว 35 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ลําดับที่ 2 
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โครงการพัฒนาศักยภาพงานกู้ชีพ-กู้ภัย ตําบลดงขี้เหล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพงานกู้
ชีพ-กู้ภัย ตําบลดงขี้เหล็ก 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ลําดับที่ 3 

โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ลําดับที่ 5 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้
จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้จาย
จาก คาวัสดุ หรืออื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้  
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น 
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนมากที่มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 17/9/2563  15:45:07 หน้า : 54/126



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  
เป็นไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนมากที่มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 93,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
- เก้าอี้สํานักงานมีพนักพิง 
- บุหนังสีดํา มีล้อเลื่อน
- โครงขาเก้าอี้ทําจากเหล็ก
- มีแกนโช๊คปรับระดับสูง-ต่ํา
- ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง
- สําหรับฉีดล้างคราบสกปรก ทําความสะอาดรถยนต และพื้นผิว
ตางๆ
- ขนาดแรงดันน้ําสูงสุดไมน้อยกวา 180 bar 
- ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด
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เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร
- สามารถดูดฝุ่นและน้ํา
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2562 (หน้า 26 , 85 ลําดับที่ 10.8.1)

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้
- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
- มีกุญแจล๊อค
- ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟสปอรตไลท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโคมไฟสปอรตไลท แบบพกพา จํานวน 3
 โคม
- โคมไฟ LED ขนาด 30 W แบบพกพา
- ใช้ได้ทั้งไฟรถและไฟบ้าน 
- กันน้ํา
- ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 33
 ลําดับ 5
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี จํานวน 1 เครื่อง
- ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว
-แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
- ชองตอ HDMI ไมน้อยกว่ํา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
- ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2562 (หน้า 11 , 66 ลําดับที่ 5.5.2)

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 2 เครื่อง
- วัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลสําหรับใช้ในรถกู้ชีพ
- ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 33
 ลําดับ 2

เครื่องวัดคาออกซิเจนในเลือด จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดคาออกซิเจนในเลือด จํานวน 2
 เครื่อง
- วัดคาออกซิเจนปลายนิ้ว สําหรับใช้ในรถกู้ชีพ
- ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 33
 ลําดับ 3
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เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย จํานวน 2 เครื่อง
- เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายทางหน้าผากแบบอินฟราเรด
- ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 33
 ลําดับ 1

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 14,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้
- ความจุภายในขั้นต่ํา 9 คิวบิกฟุต
- ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง
ประเทศไทย
เป็นไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ  เดือน
ธันวาคม 2562  (หน้า 13 , 68 ลําดับที่ 6.1.3)
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอเมืองปราจีนบุรี ศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอเมืองปราจีนบุรี ตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองปราจีนบุรี

จํานวน 90,000 บาท

เพื่ออุดหนุน ศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ตามโครงการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอําเภอเมืองปราจีนบุรี 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.2
/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1463
 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6 /ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7 หน้า 42
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ตามกฎหมายวาด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 
- โดยใช้อัตราคาตอบแทนตาม ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันกอนเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตางๆ ในการดําเนินการตามโครงการ
ป้องกันกอนเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4 หน้า 41
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ในกรณีฉุกเฉินอันเกี่ยว
กับปัญหาภัยแล้ง เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในตําบล ที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ําในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชวงฤดู
แล้ง 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,731,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,231,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,231,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,418,900 บาท

 เพื่อจายเป็น เงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล
- ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
- นักวิชาการศึกษา
- ครู
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลผู้ดํารง
ตําแหนงสายงานอํานวยการ
- ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 120,000 บาท

เงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับครู ที่ผานการประเมินวิทยฐานะ
ครู ชํานาญการ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.อบต กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 634,600 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  
- ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
- ผู้ดูแลเด็ก
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
- ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
- ผู้ดูแลเด็ก
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน ตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลพนักงาน
จ้าง   

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน
อาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญที่เกี่ยวข้องเนื่องในงานเลี้ยงรับรอง
รวมถึงเด็กปฐมวัย และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คา
เชาเข้าที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรมสัมมนา ของ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง บุคคล
หรือคณะบุคคล ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ  

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน อาหาร เครื่องดื่ม คาใช้จายในการตกแตงสถานที่ คาเชา
หรือบริการวัสดุอุปกรณ เครื่องเสียง เวที และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 58 ลําดับที่ 5

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานในชวงปิดภาคเรียน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปิดภาคเรียน 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0803
/ว897 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว30 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2558
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 34 วันที่ 9
 มีนาคม 2547
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 3
 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้
จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้จาย
จาก คาวัสดุ หรืออื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้  
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา
กระดาษพิมพดีด กระดาษคารบอน หมึกโรเนียว สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อ หรือจ้างพิมพ ตลอดจนน้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน และวัสดุตางๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ ฯลฯ 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวสเข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด เบรกเกอรสายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับ เครื่องรับโทรทัศนจานรับสัญญาณดาวเทียม โคม
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุให้แบงการ
พิจารณา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,621,150 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,132,950 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,444,550 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 266,000 บาท

1. คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ ดูแลรักษาต้นไม้ สวน ไม้ประดับ สวนหยอมและสนาม
หญ้า ภายในบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. คาโฆษณาและเผยแพรรายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณา และสิ่งพิมพตางๆ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ หรือรายการอื่นๆที่เข้าหมวด 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาของเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาของเด็กปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขัน
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ลําดับที่ 1
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โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตาม  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้าแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ลําดับ 3

โครงการมุงสูฝันวันแหงความสําเร็จของเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการมุงสูฝันวันแหงความสําเร็จของ
เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้าแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ลําดับ 6

โครงการวันสําคัญที่ทางราชการกําหนดและรัฐพิธีตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการวันสําคัญที่ทางราชการกําหนดและ
รัฐพิธีตางๆ เชน วันไหว้ครู  วันพอ วันแม วันสําคัญของชาติฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้าแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 3
 ลําดับ 3
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้าแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ลําดับ 8

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,043,550 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหาร
สถานศึกษา 
1. อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของ ศพด.ใน
สังกัด อบต.ดงขี้เหล็กทั้ง 3 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-
5 ปี เป็นคาการเรียนการสอนอัตราคนละ 1,700 บาท/ตอปี 

2. อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด. ใน
สังกัด อบต. 
ดงขี้เหล็กทั้ง 3 แหง อัตรามื้อละ 20 บาท /คน จํานวน 245 วัน

3. อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กในสังกัด 
อบต.ดงขี้เหล็ก 3 แหง จัดสรรสําหรับเด็ก ปฐมวัย (อายุ 3-5
ปี) โดยจะเป็นคาหนังสือเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี คา
อุปกรณการเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี คาเครื่องแบบนักเรียน
อัตราคนละ 300 บาท/ปี คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี 

เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 1,688,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร อยูตามปกติมีอายุใช้งานได้ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพภายในระยะเวลาอันสั้น

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,638,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด.สังกัด อบต.ดงขี้เหล็ก 3 แหง อัตราคนละ 7.37
 บาท  จํานวน 260 วัน
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จัดสรรสําหรับ
โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. 3 แหง อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน

เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ทึ่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ทึ่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ทึ่ มท 0816.2/ว 2174
 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

งบลงทุน รวม 608,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 221,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สําหรับนักเรียน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ สําหรับนักเรียนเด็กอนุบาล จํานวน 30
 ชุด สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงขี้เหล็ก  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- โครงขาเหล็กพนสี หน้าเก้าอี้ไม้บุโฟเมก้าสีขาว มีพนักพิง
- ขนาดเก้าอี้ กว้าง 29xยาว 29x สูง 51 ซม.
- จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 

วันที่พิมพ : 17/9/2563  15:45:07 หน้า : 69/126



เครื่องเคลือบบัตร จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เพื่อใช้ในการจัดทําสื่อการ
เรียนการสอนและงานเอกสารตางๆ จํานวน 1  เครื่อง สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองจวง  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เครื่องเคลือบบัตร A3 A4 
- ตัวเครื่องทําจากโลหะคุณภาพดี 
- มีทั้งระบบเคลือบร้อนและเคลือบเย็นในเครื่องเดียว 
- เคลือบภาพถายได้โดยไมเป็นฟองอากาศ 
- มีปุ่มถอยหลังเมื่อใสพลาสติกติด หรือ ใสพลาสติกไมตรง 
- มีสเกลหมุนปรับระดับความร้อน
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของเครื่อง 
จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม แบบเจาะ
กระดาษมือโยก
และเข้าเลมมือโบก เพื่อจัดทํารูปเลมงานและสื่อการสอนสําหรับ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง  จํานวน 1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) เป็นชนิดสันหวงพลาสติก ขนาดไมต่ํากวา 21 หวง
2) เข้าเลมได้หนาไมน้อยกวา 2 นิ้ว
3) เข้าเลมขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ  A4
4) ประระยะหางระหวางขอบเอกสารและรูเจาะได้
เป็นไปตาม 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานกงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2562
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องสําหรับติดห้องเรียน
และห้องพยาบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองจวง  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน  40,000 บีทียู
4. ต้องได้รับกรรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร 5
5. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกันมี
ความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
เป็นไปตาม 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานกงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2562
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เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 14,100 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก   
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA -  
ขนาด 3,000 ANSI Lumens
1)  เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2)  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3)  ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
ที่ True
4)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสางขั้นต่ํา
เป็นไปตาม 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2562

จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 15,300 บาท

เพื่อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า เพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก   
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1)  ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96
 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8
 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
2)  ทุกขนาดตามข้อ 1)  จอม้วนเก็บในกลองได้  บังคับ
จอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220
 โวลต 50 เฮิรตซ หมายเหตุ : ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดของเส้น
ทแยงมุม (คาโดยประมาณ)
เป็นไปตาม 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2562
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ชั้นวางรองเท้า จํานวน 2,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางรองเท้าสําหรับจัดเก็บรองเท้าของเด็ก
ให้เป็นระเบียบ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง   จํานวน 1 อัน
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 - ชั้นวางรองเท้าเหล็กแบบพนสี แบบ 5ชั้น
 - ขนาดกว้าง 155 x ลึก 30 x สูง 90 ซม.
จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 

ตู้เสื้อผ้า จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เสื้อผ้าสําหรับจัดเก็บเสื้อผ้าและชุดตางๆ
ของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง   จํานวน 1 หลัง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 - ตู้เสื้อผ้าเด็กบานเลื่อน แบบเหล็ก กระจกเงา
 - ขนาดกว้าง 91 x ลึก 56 x สูง 122 ซม.
จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 

โต๊ะ เก้าอี้สําหรับนักเรียน จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโต๊ะ และเก้าอี้ สําหรับนักเรียนเด็ก
อนุบาล 6 ที่นั่ง จํานวน 5 ชุด สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัด
หนองจวง  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- โครงขาเหล็กพนสี หน้าโต๊ะไม้บุโฟเมก้าสีขาว กันน้ํา กันความ
ร้อน
- ขนาดโต้ะ กว้าง 60xยาว 120x สูง 50 ซม.
- ขนาดเก้าอี้ กว้าง 29xยาว 29x สูง 51 ซม.
- จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 
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โต๊ะทํางาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสําหรับงานสํานักงาน ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงบัง  จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดกว้าง 120 x ลึก 66 x สูง 76 ซม. พร้อมกระจก
จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 

โต๊ะหินออนแฟนซี จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหินออนแฟนซีตั้งในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเป็นที่นั่งคอยรับเด็กสําหรับผู้ปกครอง จํานวน 6 ชุด 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองจวง 4 ชุด
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง 2 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- โต๊ะหินออนลายแฟนซี โต้ะหินแบบกลม   มีขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 77 ซม.สูง 66 ซม.
- เก้าอี้นั่งแบบมีพนักพิง ขนาดกว้าง 46 x ลึก 46 x สูง 73 ซม.
- จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 

แผงระแนง จํานวน 12,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแผงระแนง สําหรับจัดบอรดจัด
นิทรรศการ จํานวน  3  แผง  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดง
ขี้เหล็ก  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- แผงระแนง วัสดุทําจากไม้ ขนาด 80 x 160 ซม.
- จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 
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พัดลมติดฝาผนัง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลม เพื่อระบายอากาศและความร้อนให้
แกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง  จํานวน 2 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- พัดลมติดผนัง หน้าปัดกว้าง 16 นิ้ว แบบมีรีโมท
จัดหาโดยการสืบราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ 

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด  7  คิวบิกฟุตสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงบัง   จํานวน 1 ตู้
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2) เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหงประเทศไทย
3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงความประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
เป็นไปตาม 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานกงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2562

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  16,000
 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
บัง จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core)
 โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.0 GHz และ
มีเทคโนโลยี
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เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
 Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ 
ชนิด SolDrive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 
12 นิ้ว- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวาไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตาม 
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 387,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกั้นห้องอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองจวง จํานวน 387,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการกั้นห้องอาหารสําหรับเด็ก
พร้อมอางลางมือของศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองจวง 
โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้
1. อลูมิเนียม+กระจกสีชา+บาน ปิดตาย+ชองแสง+ลูกฝูก
  ขนาด  63.79 ตร.ม.
2. ชุดประตูบานเดี่ยว+ชองแสง
     - W1 จํานวน  2  ชุด
     - W2  จํานวน  2  ชุด
     - D1   จํานวน  2   ชุด
3. งานฝ้าเพดาน
     - ฝ้าทีบา 60x60  พร้อมอุปกรณ   ขนาด  63.79 ตร.ม.
4. งานอางล้างหน้าเด็ก
     - คาอางล้างหน้าเด็ก  จํานวน 10  ชุด
     - วางทอ   จํานวน   10  ชุด
     - ก๊อกน้ํา  จํานวน   10  ชุด
5. งานตอเติมหลังคาที่ล้างจาน
     - เสาเหล็กกลม ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 3  ต้น
     - เหล็กกลอง 2 นิ้ว x 1 นิ้ว   จํานวน  5  ทอน
     - ซีไล  จํานวน  5  ทอน
     - เมทัสชีส  ขนาด 15 ตร.ม.
     - สีกันสนิมเหล็ก  ขนาด 15 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดงขี้เหล็ก กําหนด)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 6
 ลําดับ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,880,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,880,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,880,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนใน
สังกัด(สพฐ.) 3 แหง อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป
- โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ตั้งไว้ 812,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาอาหารกลางวัน จํานวน 200 วัน จํานวนนักเรียน 203 คน 
- โรงเรียนบ้านดงบัง ตั้งไว้ 808,000 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร
กลางวัน จํานวน 200 วัน จํานวนนักเรียน 202 คน  
- โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ตั้งไว้ 1,228,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาอาหารกลางวัน จํานวน 200 วัน จํานวนนักเรียน 307 คน 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ทึ่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ทึ่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ทึ่ มท 0816.2/ว 2174
 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,083,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,408,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,408,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเป็น เงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- กรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,200 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานสวนตําบล
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- กรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
เป็นไปตาม
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑการให้
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนด
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงิน
คาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- คนงานประจํารถขยะ
- กรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- คนงานประจํารถขยะ
- กรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน ตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   
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งบดําเนินงาน รวม 1,312,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 332,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 254,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562

2. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง  
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกคา
เชาบ้าน
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 8
 และ ข้อ 11 (2)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561

โครงการรณรงคสงเสริมปลูกฝังจิตสํานึก การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็ก

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงคสงเสริมปลูกฝัง
จิตสํานึก การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็ก 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับลาสุด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่2) พ.ศ.2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลง
วันที่ 7 มี.ค. 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 62 ลําดับที่ 1
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิ
ธาณศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัคราชกุมารี

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับ
1. การสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว 
2. การอบรมให้ความรู้และรณรงคฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523  ประกอบกับประกาศกระ
ทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อโรคติดตอและอาการสําคัญ
- พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน ซอมแซมรถบรรทุกขยะ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่ง
ของและคาแรงงาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกร
ปกครองปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมรักษา
ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้จาย
จาก คาวัสดุ หรืออื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้  
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
- คาจัดซื้อถังขยะเปียกสําหรับครัวเรือน
จํานวน 14 หมูบ้าน  รวม 700 ใบ
- คาจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดไมน้อยกวา 120
 ลิตร  จํานวน 150 ใบ   
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ตามความใน
มาตรา 67
- หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0023.4/5311 ลง พ.ค.62
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาจัดซื้อทรายอะเบท เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก  เป็นเงิน 90,000 บาท 
- คาจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก  เป็นเงิน  20,000 บาท
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523  ประกอบกับประกาศกระ
ทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อโรคติดตอและอาการสําคัญ
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

วันที่พิมพ : 17/9/2563  15:45:08 หน้า : 86/126



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
- คาจัดซื้อเครื่องแตงกาย สิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน เชน ถุงมือยาง รองเท้าบูท ถุงมือผ้า หมวกกัน
แดด ผ้ากันเปื้อน แวนป้องกันสายตา ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ตามความใน
มาตรา 67
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

งบลงทุน รวม 82,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,800 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
- ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
- กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
เป็นไปตาม
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2562 (หน้า 5 , 45 ลําดับที่ 2.4)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 17
 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตาม
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 (หน้า 4 ลําดับที่ 9)
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตาม
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (หน้า 15 ลําดับที่ 42)
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เป็นไปตาม
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (หน้า 21 ลําดับที่ 62)
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน ในการดําเนิน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บ้าน สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามจํานวนหมู
บ้าน/ชุมชนละ 20,000 บาท  
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว1504 ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุด
หนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
- หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ดวนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว1881 ลงวัน
ที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่ว
ไป สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
- หนังสืออําเภอเมืองปราจีนบุรี ดวนที่สุด ที่ ปจ 0023.6/ว641
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่ว
ไป สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ
.2563 หน้า 7 ลําดับที่ 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,715,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,347,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,347,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล
- ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
- นักพัฒนาชุมชน
- กรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลผู้ดํารง
ตําแหนงสายงานอํานวยการ
- ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 359,600 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- คนงานทั่วไป
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,500 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- คนงานทั่วไป
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน ตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
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งบดําเนินงาน รวม 368,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 248,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง   
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิได้รับ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3 /ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3 /ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0809.3/ ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ หรือคา
จ้างขนย้ายสิ่งของที่เป็นทรัพยสินของ อบต. คาจ้างถายเอกสาร
ตางๆ ในกรณีที่ไมสามารถถายเอกสารได้ คาเข้าเลม คาเข้าปก คา
จ้างเหมาเดินสายไฟ สายคอมพิวเตอรคาจ้างเหมาซอมแซม
ทรัพยสินอื่น คาจ้างบริการอื่นที่มีความจําเป็น 
- คาโฆษณาและเผยแพร เชน จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
สาร หรือสิ่งพิมพตางๆ เชน ป้ายประชาสัมพันธ ไวนิลพร้อม
อุปกรณติดตั้ง ทําแผนพับ หรือสื่อตางๆ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 8
 และ ข้อ 11 (2)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ
ตางๆ เชน ตู้ โต๊ะ  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ หรือ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 420,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการครอบครัวอบอุนชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการครอบครัว
อบอุน ชุมชนเข้มแข็ง เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 54 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผู้สูงอายุตําบลดงขี้เหล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
ผู้สูงอายุตําบลดงขี้เหล็ก เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ลําดับที่ 5
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โครงการร้อยรักดวงใจ หวงใยคนพิการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการร้อยรักดวงใจ หวงใย
คนพิการ เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้าย ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 54 ลําดับที่ 2

โครงการวัยใส ใสใจทําดี ปี6 จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการวัยใส ใสใจทําดี ปี 6 
 เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้าย ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 54 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมอาชีพตําบลดงขี้เหล็ก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมอาชีพตําบล
ดงขี้เหล็ก เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้าย ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161 ลําดับที่ 1
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของบทบาทสตรี เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา อุปกรณเครื่องเขียนตางๆ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย
.2559
- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธตางๆ สี แปรง
ทาสี พูกัน และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย
.2559
- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หมึก
พิมพ เมาส คียบอรด สายLAN และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตาม  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย
.2559
- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

งบลงทุน รวม 30,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเก้าอี้หนังบุนวม มีพนักพิง มีที่วางแขน
2. มีล้อเลื่อน
(ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด)
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย
.2559
- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โต๊ะทํางาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต 
2. มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค
(ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด)
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย
.2559
- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา4แกนหลัก(4core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อย  กวา 3.1 GHz หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย       
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
- มีเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T  หรือดีกวาจํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเสียบ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
เป็นไปตาม
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1
 เครื่อง                         
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
เป็นไปตาม
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,903,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,514,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,514,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 736,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือน ให้แกพนักงานสวนตําบล
- ผู้อํานวยการกองชาง
- นายชางโยธา
- กรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลผู้ดํารง
ตําแหนงสายงานอํานวยการ
- ผู้อํานวยการกองชาง
เป็นไปตาม
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  
- ผู้ชวยนายชางโยธา
- ผู้ชวยนายชางสํารวจ
- ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- คนงานทั่วไป
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 76,800 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
- ผู้ชวยนายชางโยธา
- ผู้ชวยนายชางสํารวจ
- ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- คนงานทั่วไป
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน ตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2558 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  3
  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   
- แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)

งบดําเนินงาน รวม 1,368,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง   
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 688,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 158,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ เชน 
- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร และประสานงานสาธารณูปโภค
- คาจ้างถายเอกสารตางๆ และเข้าเลมในกรณีที่องคการบริหาร
สวนตําบลไมสามารถถายเอกสารได้ คาจ้างบริการอื่นๆ ตามความ
จําเป็น 
- คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
- คาโฆษณาและเผยแพร เชน จ้างเหมาโฆษณา การเผยแพรขาว
สาร หรือป้ายประชาสัมพันธหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ หรือสติ๊กเกอร
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับรายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 8
 และ ข้อ 11 (2)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง บุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- คาใช้จายในการบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุครุภัณฑเพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ
- คาใช้จายในการซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบล  
- คาใช้จายในการบํารุงรักษาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ถนน อาคารสถานที่ ฝายน้ําล้น ที่อยูในความดูแลของ อบต
. หรือคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้  
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560

ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9
  มิ.ย. 2558
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค.2556
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่มีสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ปูนขาว ยางมะตอย ทราย ไม้ ผ้ายาง ทอน้ํา อุปกรณ
ประปา ฯลฯ  
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9
  มิ.ย. 2558
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค.2556
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก เครื่องพิมพ แผน
ซีดี เม้าส คียบอรด และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9
  มิ.ย.2558
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
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งบลงทุน รวม 20,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เก้าอี้หนัง บุนวม มีพนักพิง มีที่วางแขน
- มีล้อเลื่อน
(ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด)

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 6,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน จํานวน 2
 อัน
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เนื้อเทปเป็นเหล็กอยางดีเคลือบด้วยวัสดุไนลอนป้องกันการเกิด
สนิม ที่ด้านปลายสายเทปมีวัตถุหุ้มเพื่อลดแรงกดและป้องกันการ
หักงอของเนื้อเทป
- มีความยาว 50 เมตร ความกว้าง 12.5 มิลลิเมตร ความหนาไม
น้อยกวา 0.4 มิลลิเมตร
- ใช้มาตราเมตริกมีชองขีดแบงชองละ 1 มิลลิเมตรและมีตัวเลข
กํากับทุก 1 เซนติเมตร
- เทปวัดระยะมีตัวเลขแบง-ตัวใหญกํากับทุกๆ 10 เซนติเมตร
- เทปวัดระยะตัวเลขและขีดแบงคาไมลบเลือนงาย
- เทปวัดระยะมีด้ามมือจับกระชับพร้อมปุ่มยางที่ด้ามมือเพื่อกันลื่น
ในขณะใช้งาน
- บรรจุในโครงพลาสติก มีปลายแหลมไว้จรดพื้นกําหนดจุดเริ่ม
การวัดได้
- มีกลองสําหรับเก็บม้วนเทป
(ราคาอ้างอิงตามท้องตลาด)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้จาย
จากคาวัสดุ 
เป็นไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
-หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2 /ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ -รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอย
วัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
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ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องแตงกายในการปฏิบัติ
งานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เชน รองเท้า
เซฟตี้ ชุดป้องกันไฟฟ้า กระเป๋าเครื่องมือ หมวกกันแดด แวน
ป้องกันสายตา ฯลฯ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 900,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอยในระบบฝังกลบตาม
หลักสุขาภิบาลที่เก็บจากอาคารบ้านเรือน และบริษัทในเขตพื้นที่
ตําบลดงขี้เหล็ก ให้แกเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 76,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 76,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 76,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อบต.ดงขี้
เหล็ก พบประชาชน 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0891.4 /ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.3/ ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3 /ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  หน้า 56 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับหมูบ้านและ
ระดับตําบลเพื่อจัดทําหรือทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
อบต.ดงขี้เหล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมเชิงปฏิบัติการ ระดับหมูบ้านและระดับตําบล เพื่อจัดทํา
หรือทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ดงขี้เหล็ก 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 56 ลําดับที่ 2 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาประเพณีตําบลดงขี้เหล็ก จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาประเพณี
ตําบลดงขี้เหล็ก
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  หน้า 57 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานทําบุญขึ้นปีใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานทําบุญขึ้นปีใหม ขององคการ
บริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน ของ
องคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  หน้า 57 ลําดับที่ 2

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  หน้า 57 ลําดับที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 20,000 บาท

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 7,327,800 บาท
งบลงทุน รวม 7,327,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,327,800 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ซอยสามัคคี จํานวน 880,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นผิวจราจรไมน้อยกวา 1,320 ตารางเมตร ไหลทางกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0-0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
  หน้า 4 ลําดับที่ 1  
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02. โครงการเปิดถนนดินใหม หมูที่ 2 ท้ายซอย 3 จํานวน 339,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเปิดถนนดิน พร้อมลง
ลูกรัง ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 383 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50
 เมตร  พร้อมวางทอ คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60
 เมตร จํานวน 2 จุด  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต
.กําหนด)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หน้า 10 ลําดับที่ 7  

03. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 3 จํานวน 488,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการขุดเจาะบอบาดาล ติดตั้งถัง
แชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า 15
 แอมป์     
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หน้า 12 ลําดับที่ 14  

04. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ซอยบ้านดงขี้
เหล็ก

จํานวน 784,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นผิวจราจรไมน้อยกวา 1,180 ตารางเมตร ไหลทางกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0-0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
เป็นไปตาม 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หน้า 14 ลําดับที่ 18 
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05. โครงการเปิดถนนดินใหมพร้อมลงลูกรัง หมูที่ 5  ซอย 5 จํานวน 275,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเปิดถนนดินใหมพร้อมลง
ลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50
 เมตร พร้อมวางทอ คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60
 เมตร จํานวน 1 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หน้า 15 ลําดับที่ 21 

06. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านบอแร 
ซอยประปา

จํานวน 890,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นผิวจราจรไมน้อยกวา 1,325 ตารางเมตร ไหลทางกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0-0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หน้า 17 ลําดับที่ 26 

07. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ซอยบ้านนาง
บัวศรี เรืองสุข เชื่อมถนนชายทุง

จํานวน 232,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กําหนด)
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หน้า 18 ลําดับที่ 28 
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08. โครงการเปิดถนนดินใหม หมูที่ 8 สายบ้านนายบุญจอง จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเปิดถนนดินใหม ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด)
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
 หน้า 20 ลําดับที่ 34

09. โครงการวางทอ PVC ขนาด 3 นิ้ว ภายในหมู 8 จํานวน 298,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการวางทอ PVC ขนาด 3 นิ้ว ระยะ
ทาง 2,000 เมตรภายในหมูบ้าน (รายละเอียดตามที่ อบต
.กําหนด)
เป็นไปตาม 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หน้า 21 ลําดับที่ 40

10. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 9 จํานวน 489,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการขุดเจาะบอบาดาล ติดตั้งถัง
แชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า 15
 แอมป์  
เป็นไปตาม    
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
  หน้า 6 ลําดับที่ 2  

11. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 10 จํานวน 489,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการขุดเจาะบอบาดาล ติดตั้งถัง
แชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า 15
 แอมป์   
เป็นไปตาม    
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หน้า 23 ลําดับที่ 44
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12. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 ซอยหลังวัด 
บ้านตาเปียก เชื่อมซอย 2

จํานวน 373,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นผิวจราจรไมน้อยกวา 564 ตารางเมตร ไหลทางกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0-0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563
  หน้า 8  ลําดับที่ 3  

13. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 12 จํานวน 489,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการขุดเจาะบอบาดาล ติดตั้งถัง
แชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า 15
 แอมป์     
เป็นไปตาม 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หน้า 27 ลําดับที่ 54 

14. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 13 จํานวน 489,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการขุดเจาะบอบาดาล ติดตั้งถัง
แชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า 15
 แอมป์ 
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หน้า 28 ลําดับที่ 58
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15. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 ซอยเรือน
ฝรั่ง (ตอจากเดิม-สุดซอย)

จํานวน 388,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กําหนด)
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หน้า 29 ลําดับที่ 60

16. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 ซอยบ้านนาง
สําลี วงศคําหาร เชื่อมถนนชายทุง

จํานวน 338,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 508 ตารางเมตร ไหลทางกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0-0.50 เมตร 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หน้า 18 ลําดับที่ 29 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนในการทําการเกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 3
 ลําดับที่ 2
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โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการธนาคารน้ําใต้ดินระบบ
ปิดและระบบเปิดในพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็ก
เป็นไปตาม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 4

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
โครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 63 ลําดับที่ 1 

โครงการขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชในพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็ก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตาม
โครงการขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชในพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็ก 
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับลาสุด
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 63 ลําดับที่ 2 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการ ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับลาสุด
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่มท 0810.6
/ว 2232 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่องการขับเคลื่อนการดําเนิน
งานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  หน้า 63 ลําดับที่ 3 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,503,150 บาท

งบกลาง รวม 19,503,150 บาท
งบกลาง รวม 19,503,150 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ  ตาย  และคลอดบุตรตาม  พ.ร.บ
.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงาน
จ้าง  เงินเพิ่มคาครองชีพ  คาจ้างชั่วคราว 
เป็นไปตาม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5 /ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายอัน
เนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้างโดยคํานวณในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปีใน (มกราคม- ธันวาคม) 
เป็นไปตาม
- พ.ร.บ. เงินทดแทนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงขี้
เหล็ก 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว560
 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,811,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คํานวณตั้งจายไว้ 12
 เดือน  รวม 1,845 ราย ตามอัตราขั้นบันได 
- รายเดิมจํานวน 1,761 ราย (ข้อมูล ณ ก.ค.63) 
- รายใหมขึ้นทะเบียนไว้ระหวางปีงบประมาณ 2563 จํานวน 84
 ราย 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ2) พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ3) พ.ศ. 2561
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กําหนดวัตถุประสงค
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,152,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ คํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน  รวม 331 ราย
- รายเดิม จํานวน 307 ราย (ข้อมูล ณ ก.ค.63) แยกเป็นผู้พิการ
อายุต่ํากวา 18 ปี จํานวน 21 รายๆ ละ 1,000 บาท ผู้พิการ
อายุ 18 ปีขึ้นไป 286 รายๆ ละ 800 บาท ตอเดือน
- รายใหมประมาณการ ระหวางปี จํานวน 24 ราย
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ2) พ.ศ
.2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ3) พ.ศ
.2561
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กําหนดวัตถุประสงค

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหให้ผู้ป่วยเอดส รวม 21 ราย
- รายเดิมที่แพทยวินิจฉัยแล้วจํานวน 19 รายๆ ละ 500 บาท
- รายใหมประมาณการ ระหวางปี 2 ราย
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กําหนดวัตถุประสงค 
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สํารองจาย จํานวน 177,115 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นสวนรวม  
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพิ้นที่

จํานวน 237,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ 50 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว3230 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาด้วยหลักเกณฑการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ถึงแกความตาย 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจายได้ พ
. ศ. 2559 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว1765 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน 2537 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1095 ลงวันที่ 27
 กันยายน 2525 เรื่องการจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณี
พนักงานสวนตําบลถึงแกความตาย 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 558,835 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่นตาม  คํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจําปีและไมให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้บริจาคให้ และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ  จํานวน 358,835 บาท
2. เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จดํารงชีพ ให้แกพนักงานสวนตําบลผู้รับ
บํานาญ ตามอัตราที่กําหนด จํานวน 200,000 บาท
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  

วันที่พิมพ : 17/9/2563  15:45:08 หน้า : 126/126


