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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

งบบคุลากร 5,036,040 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,879,920 บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 26,287,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิ

อดุหนนุท ัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป 8,553,905 บาท

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง

อ ำเภอ ประจันตคำม   จังหวัดปรำจนีบรุี

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง นำยกและรองนำยก ตำม

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคำ่ตอบแทน และ

ประโยชนต์อบแทนอืน่ของนำยกฯและรองนำยกอบต. สมำชกิ อบต. 

พ.ศ. 2554 จ ำนวน 12 เดอืน ดงันี้

- คำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกฯ เดอืนละ 1,750 บำท

 จ ำนวน  21,000  บำท

- คำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกฯ 2 รำยๆละ 880บำท/เดอืน   

จ ำนวน  21,120  บำท

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทน

นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2554 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่2) 

พ.ศ.2557

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กน่ำยกและรองนำยก  ตำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคำ่ตอบแทน และประโยชน์

ตอบแทนอืน่ของนำยกฯและรองนำยกอบต. สมำชกิ อบต. พ.ศ. 2554 

จ ำนวน 12 เดอืนจ ำนวน 2 ต ำแหน่ง ดงันี้

 - นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล   เดอืนละ20,400บำท

   จ ำนวน   244,800  บำท

 - รองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 2 รำยๆละ11,220บำท/เดอืน   

จ ำนวน   269,280  บำท

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทน

นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำร และเลขำนุกำรสภำองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2554 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษต ำแหน่ง นำยก/รองนำยก ตำม

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคำ่ตอบแทน และ

ประโยชนต์อบแทนอืน่ของนำยกฯและรองนำยกอบต. สมำชกิ อบต. 

พ.ศ. 2554 จ ำนวน 12 เดอืน ดงันี้

- คำ่ตอบแทนพเิศษต ำแหน่งนำยกฯ เดอืนละ 1,750 บำท 

  จ ำนวน    21,000  บำท

- คำ่ตอบแทนพเิศษต ำแหน่งรองนำยกฯ 2 รำย ๆละ 880บำท/เดอืน

  จ ำนวน   21,120  บำท

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทน

นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2557 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่2) 

พ.ศ.2557

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,195,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้กส่มำชกิสภำ อบต. ทีด่ ำรงต ำแหน่ง

ประธำนสภำ อบต. รองประธำนสภำ อบต. เลขำนุกำรสภำ อบต. และ

สมำชกิสภำ อบต. ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิเดอืน 

เงนิคำ่ตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอืน่ของนำยกและรองนำยก

อบต. สมำชกิ อบต. พ.ศ. 2554 จ ำนวน 12 เดอืน ดงันี้

 -  ประธำนสภำฯ  เดอืนละ 11,220 บำท   จ ำนวน  134,640 บำท

 -  รองประธำนสภำฯ  เดอืนละ 9,180 บำท  จ ำนวน 110,160 บำท

 -  เลขำนุกำรสภำฯ  เดอืนละ 7,200 บำท    จ ำนวน   86,400 บำท

 -  สมำชกิสภำฯ จ ำนวน 10 คน รำยละ 7,200 บำท/เดอืน         

      จ ำนวน  864,000  บำท

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทน

นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2554 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่2) 

พ.ศ.2557

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบล
86,400 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนใหแ้กเ่ลขำนุกำรนำยกอบต. ตำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคำ่ตอบแทน และประโยชน์

ตอบแทนอืน่ของนำยกฯและรองนำยกอบต. สมำชกิ อบต. พ.ศ. 2554 

จ ำนวน 12 เดอืน เดอืนละ 7,200 บำท 

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิคำ่ตอบแทน

นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล รองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบล สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2554 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่2) 

พ.ศ.2557 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,156,120 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 1,236,840 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนสว่นต ำบลทีม่สีทิธไิดรั้บ

เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน  2 ต ำแหน่ง ดงันี้

1. ปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล   จ ำนวน 84,000 บำท 

2. หวัหนำ้ส ำนักปลดัฯ                 จ ำนวน 42,000 บำท

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ 264,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษรำยเดอืน ส ำหรับพนักงำนสว่น

ต ำบล ส ำนักปลดั ตำมหนังสอื ส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต ที่

มท 0809.3/ว1372 ลงวนัที ่1 กรกฎำคม 2558  จ ำนวน 12 เดอืน 

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 126,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและปรับปรงุเงนิเดอืนประจ ำปีใหแ้กพ่นักงำน

สว่นต ำบล ส ำนักปลดั ตำมแผนอัตรำก ำลงัพนักงำนสว่นต ำบลสำมปี

(พ.ศ.2561-2563) จ ำนวน 4 ต ำแหน่ง  ดงันี้

      1.ปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล    จ ำนวน  453,960 บำท

      2. หัวหนำ้ส ำนักปลดัฯ                 จ ำนวน  393,600 บำท

      3. นักวเิครำะหน์โยบำยและแผนปฏบิัตกิำร    จ ำนวน  194,640 

บำท

      4. นติกิรปฏบิัตกิำร                    จ ำนวน  194,640 บำท

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เงนิเพิม่ตำ่งๆ ของพนักงำน 84,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งใหแ้กล่กูจำ้งประจ ำ และปรับปรงุเงนิเดอืนประจ ำปี

ใหแ้กล่กูจำ้งประจ ำ ส ำนักปลดั จ ำนวน 12 เดอืน ต ำแหน่ง นักจัดกำร

งำนท่ัวไป

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีใหแ้กพ่นักงำนจำ้งตำมภำรกจิ/

พนักงำนจำ้งท่ัวไป ส ำนักปลดั ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมปี (พ.ศ.

2561-2563) จ ำนวน 6 ต ำแหน่ง ดงันี้

 1. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนพัฒนำชมุชน จ ำนวน  5,460  บำท

 2. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนธรุกำร          จ ำนวน  10,140  บำท

 3. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนป้องกันฯ       จ ำนวน  17,040  บำท

 4. พนักงำนขบัเครือ่งจักรกลขนำดเบำ   จ ำนวน  24,000  บำท

 (รถยนตบ์รรทกุน ้ำ)

 5. พนักงำนตกแตง่สวน                จ ำนวน  12,000  บำท

 6. พนักงำนขบัรถยนตส์ว่นกลำง     จ ำนวน  17,040  บำท

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งตำมภำรกจิและพนักงำน

จำ้งท่ัวไป ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมปี (พ.ศ.2561-2563) จ ำนวน 9 

ต ำแหน่ง ดงันี้

1. ผูช้ว่ยนักวเิครำะหน์โยบำยและแผน  จ ำนวน 217,320 บำท

2. ผูช้ว่ยนักทรัพยำกรบคุคล                จ ำนวน 198,720 บำท

3. ผูช้ว่ยนักพัฒนำชมุชน                    จ ำนวน 180,000 บำท

4. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนพัฒนำชมุชน        จ ำนวน 153,960 บำท

5. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนธรุกำร                จ ำนวน 149,280 บำท

6. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนป้องกันฯ             จ ำนวน 119,760 บำท

7. พนักงำนขบัเครือ่งจักรกลขนำดเบำ  จ ำนวน 112,800 บำท

    (รถยนตบ์รรทกุน ้ำ)

8. พนักงำนตกแตง่สวน                       จ ำนวน 108,000 บำท

9. พนักงำนขบัรถยนตส์ว่นกลำง            จ ำนวน 119,760 บำท

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 85,680 บำท

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,359,600 บำท
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งบด าเนนิงาน 2,408,665 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนในกำรปฏบิัตริำชกำรนอกเวลำรำชกำรใหแ้ก่ 

พนักงำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ และ

พนักงำนจำ้งท่ัวไป ในส ำนักปลดั ทีม่ำปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 

และวนัหยดุรำชกำร ซึง่เป็นงำนเรง่ดว่นนอกเวลำรำชกำรปกต ิหรอื

งำนทีไ่มอ่ำจท ำในเวลำรำชกำรได ้

-โดยถอืปฏบิัตติำมแนวทำงหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/

ว 2409 ลงวนัที ่17 พฤศจกิำยน 2559 

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิ

ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่พ.ศ.2559

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่เชำ่บำ้น 78,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ประโยชนต์อบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิศษแกพ่นักงำนสว่น

ต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้งในส ำนักปลดัทีป่ฏบิัตหินำ้ทีไ่ด ้

เป็นผลส ำเร็จ ตำมเกณฑต์วัชีว้ดั หรอืคำ่ตอบแทนอืน่ๆ ทีส่ำมำรถ

เบกิจำ่ยไดต้ำมประเภทรำยจำ่ยนี้  

 -โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิ

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีกัษณะเป็นรำงวลัประจ ำปี

แกพ่นักงำนสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บคุคลหรอืคณะกรรมกำรจัดซือ้และจัดจำ้ง 

คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนจำ้งทีป่รกึษำ คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำ

กลำงงำนกอ่สรำ้ง คณะกรรมกำรตรวจรับพัสด ุ หวัหนำ้คมุงำน

กอ่สรำ้ง ผูค้วบคมุงำนกอ่สรำ้ง และผูป้ฏบิัตงิำน 

 -โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอื ดว่นทีส่ด ุที ่มท 0808.2/ ว 1966 ลงวนัที ่

26 กันยำยน 2560 เรือ่งแจง้หลกัเกณฑก์ำรเบกิจำ่ยคำ่ตอบแทน

บคุคลหรอืคณะกรรมกำรผูรั้บผดิชอบกำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ ตำมทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนด

 -โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงกำรคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 

0402.5/ว85 ลงวนัที ่6 กันยำยน 2561 เรือ่งหลกัเกณฑก์ำรเบกิจำ่ย

คำ่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมกำรฯ

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

คา่ตอบแทน 188,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหพ้นักงำนสว่นต ำบลทีม่สีทิธเิบกิไดต้ำม

ระเบยีบของทำงรำชกำรทีก่ ำหนดไว ้

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของ

ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบับที3่ พ.ศ.

2559

 ,ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 296 ลงวนัที ่25 

มกรำคม พ.ศ.2550 ,ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว

5862 ลงวนัที ่12 ตลุำคม 2559

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรของผูบ้รหิำร พนักงำนสว่น

ต ำบล,ลกูจำ้งประจ ำ ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรได ้

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำร

เกีย่วกับกำรศกึษำของบตุรพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559,หนังสอืกรมบัญชกีลำง ดว่นทีส่ดุ ที ่

กค 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 มถินุำยน 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตรำ

เงนิบ ำรงุกำรศกึษำและคำ่เลำ่เรยีน, หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่

มท 0809.3/ว 4522 เรือ่ง ประเภทและอัตรำเงนิบ ำรงุกำรศกึษำและคำ่

เลำ่เรยีน ลงวนัที ่9 สงิหำคม 2559 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 40,000 บำท
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รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 400,000 บำท

คา่ใชส้อย 1,590,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร ทีเ่ป็นประโยชนแ์กอ่งคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เงนิงบประมำณตัง้

ไวทั้ง้ส ิน้ 400,000.- บำท รำยละเอยีดดงันี้

     - คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ ในกำรสง่ผูบ้รหิำร สมำชกิ

สภำฯ อบต. พนักงำนสว่นต ำบล  ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้งไป

ฝึกอบรม

     - คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหนังสอืหรอืเขำ้ปกหนังสอื ฯลฯ

     - คำ่เชำ่เครือ่งถำ่ยเอกสำรทีเ่กีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำร

     - คำ่จำ้งเหมำท ำป้ำยหรอืแผงปิดประกำศ กำรจำ้งท ำโปสเตอร ์

     - กำรบันทกึภำพยนตร ์วดีโีอ วดีทัีศน ์คำ่ลำ้งอัดขยำยรปูถำ่ย

     - คำ่จำ้งเหมำบรกิำร เพือ่ใหผู้รั้บจำ้งเหมำท ำกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใด 

เชน่ คำ่จำ้งเหมำลำ้งท ำควำมสะอำดถนน คำ่จำ้งเหมำดแูลรักษำที่

สำธำรณะ คำ่จำ้งเหมำสบูน ้ำ คำ่บรกิำรก ำจัดปลวก คำ่ลำ้งอัดฉีด

รถยนต ์

     - คำ่จำ้งเหมำจัดท ำของขวญัหรอืของทีร่ะลกึตำ่งๆ  คำ่จำ้งเหมำ

อืน่ๆ ทีเ่ป็นกจิกำรในอ ำนำจหนำ้ที่

     - คำ่โฆษณำและเผยแพรป่ระชำสมัพันธใ์นสือ่ประเภทตำ่งๆ 

     - คำ่เชำ่พืน้ทีส่ ำหรับจัดท ำเว็บไซตต์อ่ปี คำ่จดทะเบยีนเว็บตอ่ปี 

     - คำ่เบีย้ประกัน 

     - คำ่วำรสำร เชน่ หนังสอืพมิพ ์เอกสำรทำงวชิำกำรและกำรจัดท ำ

จดหมำย ขำ่วประชำสมัพันธข์ององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

     - คำ่จำ้งรังวดัทีด่นิสำธำรณประโยชน์ และปักหลกัเขตทีด่นิ

สำธำรณประโยชน์

      - คำ่ธรรมเนยีมตำ่งๆ

     - คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิคดตีำมค ำพพิำกษำฯและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว1452 

ลงวนัที ่27 พฤษภำคม 2541 เรือ่งกำรเบกิจำ่ยคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว7120 

ลงวนัที ่9 ธันวำคม 2559 เรือ่งกำรเบกิจำ่ยคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560, หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 

0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละ

อัตรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี ใน

ลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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 3. คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิกีำรและรัฐพธิ ีเพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดอุปุกรณ์และกำร

จำ้งเหมำ ทีจั่ดงำนพธิทีำงศำสนำ รัฐพธิ ีหรอืประเพณีตำ่งๆ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้

รว่มกำรแขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ,และ

โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอื กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 

ลงวนัที ่28 กรกฏำคม 2548  เรือ่ง กำรตัง้งบประมำณและเบกิจำ่ยเงนิ

คำ่รับรองหรอืคำ่เลีย้งรับรองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ตัง้จำ่ย

จำกเงนิรำยได ้

   4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดเวทปีระชำคมหมูบ่ำ้น/ต ำบล ในกำรประชมุ

คณะกรรมกำรหมูบ่ำ้น จัดท ำแผนพัฒนำต ำบล อำทคิำ่อำหำรและ

เครือ่งดืม่ คำ่เอกสำร คำ่จัดสถำนที ่และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีจ่ ำเป็น 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0891.4/ว856 

ลงวนัที ่12 มนีำคม 2553 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรรับรองและพธิกีำร 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รับรองของ อบต. โดยแบง่ออกเป็น

  1. คำ่รับรองในกำรตอ้นรับบคุคลหรอืคณะบคุคลทีม่ำนเิทศงำน ตรวจ

งำนหรอืเยีย่มชม หรอืทัศนศกึษำดงูำนรวมทัง้เจำ้หนำ้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งใน

กำรรว่มตอ้นรับบคุคลหรอืคณะบคุคล เชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ 

ของขวญั คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วเนือ่งในกำรเลีย้งรับรอง และคำ่บรกิำรอืน่ที่

จ ำเป็นตอ้งจำ่ยเกีย่วกับคำ่รับรอง

 -โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.4/ว2381 

ลงวนัที ่28 กรกฎำคม 2548 เรือ่งกำรตัง้งบประมำณและกำรเบกิ

จำ่ยเงนิคำ่รับรองหรอืคำ่เลีย้งรับรองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ซึง่ใหต้ัง้ไดไ้มเ่กนิปีละ 1% ของรำยไดจ้รงิของปีงบประมำณทีล่ว่งมำ

โดยไมร่วมรำยไดจ้ำกเงนิอดุหนุนเฉพำะกจิ เงนิกู ้เงนิจำ่ยขำดสะสม 

และเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

   2. คำ่เลีย้งรับรองกำรประชมุสภำทอ้งถิน่หรอืคณะกรรมกำร หรอื

คณะอนุกรรมกำรทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ตำมกฎหมำยหรอืตำมระเบยีบหรอื

หนังสอืสัง่กำรของกระทรวงมหำดไทย หรอืกำรประชมุระหวำ่งองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ กับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่กับรัฐวสิำหกจิหรอืเอกชน ฯลฯ  

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว2381 

ลงวนัที ่28 กรกฎำคม 2548 เรือ่ง กำรตัง้งบประมำณและกำรเบกิ

จำ่ยเงนิคำ่รับรองหรอืคำ่เลีย้งรับรองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในงำนรัฐพธิี 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในงำนรัฐพธิ ีเชน่ พวงมำลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชำ้

ดอกไม ้พวงมำลำ ส ำหรับพธิกีำรทีส่ ำคญัของทำรำชกำรตำมวำะและ

โอกำสตำ่งๆ

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่

ใชใ้นกำรจัดงำนกำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำและกำรสง่

นักกฬีำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2559

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ 500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ ผูบ้รหิำรและสมำชกิสภำ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง  

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่6) พ.ศ.2552 และ

พระรำชบัญญัตกิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2545 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2554 

 -โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

3275 ลงวนัที ่6 กรกฏำคม 2561 เรือ่ง กำรซกัซอ้มแนวทำงปฏบิัต ิ

กำรตัง้งบประมำณเพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย

อ ำนำจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 และ 

มำตรำ17

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ และกำรตรวจเงนิของ

องคก์ำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่6 หนำ้126 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

สมำชกิสภำ พนักงำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้งตำม

ภำรกจิ และพนักงำนจำ้งท่ัวไป ในส ำนักปลดั รวมทัง้ผูท้ีไ่ดรั้บค ำสัง่

จำกนำยกฯ ใหป้ฏบิัตหินำ้ทีเ่พือ่ประโยชนข์ององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ หรอืทำงรำชกำร โดยจำ่ยเป็นคำ่เบีย้เลีย้งเดนิทำง คำ่พำหนะ 

คำ่เชำ่ทีพั่ก คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่น

พเิศษ คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบนิและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 -โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561  และพระรำชกฤษฎกีำคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง

ไปรำชกำร (ฉบับที ่8) พ.ศ.2553

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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รวม

จ ำนวน

คา่วสัดุ 355,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 50,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซอ่มแซมบ ำรงุรักษำครภัุณฑห์รอื

ทรัพยส์นิอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นควำมดแูลของ อบต.หนองแสง  เชน่ รถยนต ์

รถจักรยำนยนต ์เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งตดัหญำ้ เครือ่งพ่นหมอก

ครัว เครือ่งปรับอำกำศ ครภัุณฑต์ำ่งๆ รวมถงึทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้งทีอ่ยู่

ในควำมรับผดิชอบ ของส ำนักปลดั ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ทีม่ท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถินุำยน 2558 เรือ่ง กำรปรับปรงุ

หลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 ,หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

0746 ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำ

คำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรพัฒนำศกัยภำพชมุชน ภำยใตโ้ครงกำรรวมพลงัเครอืขำ่ยต ำบล 550,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรฝึกอบรมและศกึษำดงูำน 

ส ำหรับผูบ้รหิำร, ประธำนสภำฯ, รองประธำนสภำฯ, เลขำนุกำรสภำฯ,

สมำชกิสภำฯอบต. พนักงำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้ง 

และผูน้ ำชมุชน ฯลฯ

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่1  หนำ้ 124

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ส ิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆ ของส ำนักงำน เชน่ 

กระดำษ  ปำกกำ ดนิสอ ยำงลบ ผงหมกึถำ่ยเอกสำร ไมบ้รรทัด ทีเ่ย็บ

กระดำษ คลปิหนบีกระดำษ แฟ้มเอกสำร  ธงชำต ิ ธงตรำสญัลกัษณ์ 

พระบรมฉำยำลกัษณ์ แผน่ป้ำยจรำจรหรอืแผน่ป้ำยตำ่ง น ้ำดืม่ส ำหรับ

บรกิำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

ประเภทนี้ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0746 

ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีทีเ่บกิจำ่ยในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0444 

ลงวนัที ่24 มกรำคม 2561 เรือ่งกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเขยีน

รำยละเอยีดค ำชีแ้จงงบประมำณรำยจำ่ยขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดงุำนบำ้นงำนครัว เชน่ไมก้วำด  ไมถ้พูืน้ 

แปรงขดั ถว้ย ชำม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้ำ จำนรอง น ้ำยำท ำควำมสะอำด 

ฯลฯ

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0746 

ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีทีเ่บกิจำ่ยในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0444 

ลงวนัที ่24 มกรำคม 2561 เรือ่งกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเขยีน

รำยละเอยีดค ำชีแ้จงงบประมำณรำยจำ่ยขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ ทีโ่ดยสภำพมลีกัณะคงทน 

วสัดุส ิน้เปลือ้ง วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ สำยไฟฟ้ำ หลอด

ไฟฟ้ำ ฟิวส ์สวติวไ์ฟฟ้ำ ไมโครโฟน ขำตัง้ไมโครโฟน  สำยอำกำศ 

หรอืเสำอำกำศส ำหรับวทิย ุสำยน ำสญัญำณ แผงวรจร  ฯลฯ และอืน่ๆ 

ทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยประเภทนี้ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0746 

ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีทีเ่บกิจำ่ยในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0444 

ลงวนัที ่24 มกรำคม 2561 เรือ่งกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเขยีน

รำยละเอยีดค ำชีแ้จงงบประมำณรำยจำ่ยขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 25,000 บำท

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 50,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ส ำหรับรถยนต์ 

รถจักรยำนยนต ์และยำนพหนะอืน่ๆ เชน่ น ้ำมันดเีซล น ้ำมันเบนซนิ 

น ้ำมันเครือ่ง น ้ำกลัน่  น ้ำมันจำรบ ีฯลฯและอืน่ๆทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

ประเภทนี้ ทีเ่ป็นกจิกำรของอบต.

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0746 

ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีทีเ่บกิจำ่ยในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0444 

ลงวนัที ่24 มกรำคม 2561 เรือ่งกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเขยีน

รำยละเอยีดค ำชีแ้จงงบประมำณรำยจำ่ยขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ วสัดอุปุกรณ์ ประกอบ

และอะไหลต่ำ่งๆเชน่ ยำงรถยนต ์ยำงนอก/ยำงใน แบตเตอรี ่ สำย

ไมล ์น ้ำมันเบรค หัวเทยีน ฟิลม์กรองแสง กระจกโคง้มน กันชน 

รถยนต ์สญัญำณไฟฉุกเฉนิ กรวยจรำจร ฯลฯ และอืน่ๆทีเ่ขำ้ลกัษณะ

รำยจำ่ยประเภทนี้ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0746 

ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีทีเ่บกิจำ่ยในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0444 

ลงวนัที ่24 มกรำคม 2561 เรือ่งกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเขยีน

รำยละเอยีดค ำชีแ้จงงบประมำณรำยจำ่ยขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 140,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บันทกึขอ้มลู  

ตลบัผงหมกึส ำหรับเครือ่งพมิพ ์เมำส ์แผน่ซดี ีแผนดวีดี ีเทปบันทกึ

ขอ้มลูก แป้นพมิพ ์เมนบอรด์  ฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

ประเภทนี้

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0746 

ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีทีเ่บกิจำ่ยในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0444 

ลงวนัที ่24 มกรำคม 2561 เรือ่งกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเขยีน

รำยละเอยีดค ำชีแ้จงงบประมำณรำยจำ่ยขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่สาธารณูปโภค 275,665 บาท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 180,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กระแสไฟฟ้ำส ำหรับทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

อำคำรบรเิวณสถำนทีท่ีอ่ยูใ่นควำมดแูลขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

หนองแสง

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ และกำรตรวจเงนิของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ.2558 ,หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 

0808.2/ว 1814 ลงวนัที ่15 กันยำยน 2548 เรือ่ง ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ

ในกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่หถ้อืวำ่เป็นรำยจำ่ยเมือ่ไดรั้บกำรแจง้ให ้

ช ำระหนี,้ หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746  ลงวนัที ่

1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำร

พจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและ

สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 3,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัทข์ององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ทีใ่ช ้

ในกำรตดิตอ่รำชกำรกับหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนเอกชน และ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกับใชบ้รกิำร เชน่คำ่เชำ่เครือ่ง คำ่บ ำรงุรักษำ

สำย ฯลฯ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ และกำรตรวจเงนิของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ.2558 ,หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 

0808.2/ว 1814 ลงวนัที ่15 กันยำยน 2548 เรือ่ง ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ

ในกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่หถ้อืวำ่เป็นรำยจำ่ยเมือ่ไดรั้บกำรแจง้ให ้

ช ำระหนี,้ หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746  ลงวนัที ่

1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำร

พจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและ

สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 2,665 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นน ้ำประปำ ส ำหรับทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

อำคำรสถำนทีท่ีอ่ยูใ่นควำมดแูลขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนอง

แสง

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ และกำรตรวจเงนิของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ.2558 ,หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 

0808.2/ว 1814 ลงวนัที ่15 กันยำยน 2548 เรือ่ง ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ

ในกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่หถ้อืวำ่เป็นรำยจำ่ยเมือ่ไดรั้บกำรแจง้ให ้

ช ำระหนี,้ หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746  ลงวนัที ่

1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำร

พจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและ

สำธำรณูปโภค 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณียย์ำกร คำ่ซือ้ดวงตรำไปรษณียำกร คำ่

ธนำณัต ิคำ่ธรรมเนยีมสง่จดหมำยรำชกำร  ฯลฯ และอืน่ๆทีเ่ขำ้ลกัษณะ

รำยจำ่ยประเภทนี้ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ และกำรตรวจเงนิของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ.2558 ,หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 

0808.2/ว 1814 ลงวนัที ่15 กันยำยน 2548 เรือ่ง ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ

ในกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่หถ้อืวำ่เป็นรำยจำ่ยเมือ่ไดรั้บกำรแจง้ให ้

ช ำระหนี,้ หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746  ลงวนัที ่

1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำร

พจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและ

สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

งบลงทุน 1,109,200 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 959,200 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 85,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรดำ้นโทรคมนำคม คำ่โดยสำร คำ่วทิยสุือ่สำร 

คำ่ทีเ่กีย่วกับกำรใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ตควำมเร็วสงู รวมถงึเน็ตกำรด ์ คำ่

เชำ่พืน้ทีเ่ว็ปไซต ์คำ่เชำ่ใชคู้ส่ำยโทรศพัท ์อนิเตอรเ์น็ตต ำบลในระบบ

ควำมเร็วสงู ฯลฯ และใหห้มำยควำมรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ช ้

บรกิำรดงักลำ่ว และอืน่ๆ ที่

เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยประเภทนี้

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ และกำรตรวจเงนิของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ.2558 ,หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 

0808.2/ว 1814 ลงวนัที ่15 กันยำยน 2548 เรือ่ง ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ

ในกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่หถ้อืวำ่เป็นรำยจำ่ยเมือ่ไดรั้บกำรแจง้ให ้

ช ำระหนี,้ หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746  ลงวนัที ่

1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำร

พจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและ

สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เกำ้อีท้ ำงำน (เจำ้หนำ้ที)่  จ ำนวน 11 ตวั ตวัละ 

3,700บำท

คณุลกัษณะ/รำยละเอยีด ดงันี้

-ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 60 x 70x 100 ซม. (กวำ้ง x ลกึ x สงู)

(ตัง้รำคำตำมทอ้งตลำด เป็นครภัุณฑท์ีไ่มม่กี ำหนดไวใ้นบัญชี

มำตรฐำนครภัุณฑ ์ใชส้ ำหรับน่ังท ำงำนของทำงรำชกำร)

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 63 หนำ้ 180

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

ครภัุณฑส์ ำนักงำน

เกำ้อีท้ ำงำน (เจำ้หนำ้ที)่ 40,700 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้โตะ๊ท ำงำน (เจำ้หนำ้ที ่)จ ำนวน  1 ตวั 

คณุลกัษณะ/รำยละเอยีด ดงันี้

-เป็นโตะ๊ท ำงำนทีท่ ำจำกเหล็กแผน่พับขึน้รปู พ่อสี

-ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 120 x 65x 75 ซม. (กวำ้ง x ลกึ x สงู)

-มกีระจกปหูนำ้โตะ๊ 

-ม ี4 ลิน้ลกั เป็นลิน้ชกักลำง 1 ลิน้ชกั พรอ้มกญุแจล็อค เป็นลิน้ชกั

ขำ้ง 3 ลิน้ชกั เรยีงกัน มกีญุแจล็อค ทีล่ ิน้ชกักลำง  

(ตัง้รำคำตำมทอ้งตลำด เป็นครภัุณฑท์ีไ่มม่กี ำหนดไวใ้นบัญชี

มำตรฐำนครภัุณฑ)์

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 64 หนำ้ 180

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

ครภัุณฑย์ำนพำหนะและขนสง่

โตะ๊ท ำงำนเหล็ก (เจำ้หนำ้ที)่ 8,100 บำท

รถบรรทกุ(ดเีซล) 868,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้รถบรรทกุ(ดเีซล) จ ำนวน 1 คนั 

 - -ปรมิำณกระบอกสบูไมต่ ำ่กวำ่ 2,000 ซซี ีหรอืก ำลงัเครือ่งยนต์

สงูสดุไมต่ ำ่กวำ่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

 - แบบดบัเบิล้แค็บ

(ตัง้รำคำตำมบัญชมีำตรฐำนครภัุณฑ ์ส ำนักงบประมำณ  2561 

หนำ้ที ่13 ล ำดบัที ่8.2 รำยกำรที ่8.2.2  คณุลกัษณะเฉพำะ หนำ้ 63)

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560  

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่44  หนำ้ 177

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอ

ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 2 ชดุ  ชดุละ 17,000 บำท 

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ ำหรับส ำนักงำน คณุลกัษณะพืน้ฐำน ดงันี ้

-มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) มี

ควำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพืน้ฐำนไมน่อ้ยกวำ่ 3.1 GHz หรอืดกีวำ่ 

จ ำนวน 1 หน่วย

-มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวำ่ มขีนำดไมน่อ้ย

กวำ่ 4 GB

-มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู ชนดิ SATA หรอืดกีวำ่ ขนำดควำมจไุมน่อ้ย

กวำ่ 1 TB หรอื ชนดิ Solid State Drive ขนำดควำมจไุมน่อ้ยกวำ่ 

120 GB จ ำนวน 1 หน่วย

-ม ีDVD-RW หรอืดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย

-มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขำ่ย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรอืดกีวำ่ จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 1 ชอ่ง

-มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวำ่ ไมน่อ้ยกวำ่ 3 

ชอ่ง

-มแีป้นพมิพแ์ละเมำส์

-มจีอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้ จ ำนวน 1 หน่วย

(เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลกัษณะพืน้ฐำนครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ฉบับ

เดอืนมนีำคม 2562 ประกำศ ณ วนัที ่15 มนีำคม 2562  ล ำดบัที ่7 

หนำ้ที ่3-4) 

 - โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

 ทีม่ท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 41 หนำ้  177

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 2

 ชดุ

34,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนเครือ่งสแกนเนอร ์ ส ำหรับงำนเอกสำรท่ัวไป 3,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งสแกนเนอร์ จ ำนวน 1 เครือ่ง รำคำ 3,200 

บำท

เครือ่งสแกนเนอรส์ ำหรับงำนเก็บเอกสำรท่ัวไป  คณุลกัษณะพืน้ฐำน

ดงันี ้

-มคีวำมละเอยีดในกำรสแกนสงูสดุไมน่อ้ยกวำ่ 4,800 x4,800 dpi

-สำมำรถสแกนเอกสำรไดไ้มน่อ้ยกวำ่กระดำษขนำด A4 

-มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) USB 2.0 หรอืดกีวำ่ จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 

1 ชอ่ง(เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลกัษณะพืน้ฐำนครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร ์ฉบับเดอืนมนีำคม 2562 ประกำศ ณ วนัที ่15 มนีำคม 

2562  ล ำดบัที ่44   หนำ้ที ่16-17)

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่62  หนำ้ 180

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร ์หรอืชนดิ LED ขำวด ำ (18หนำ้/นำท)ี จ ำนวน 2 5,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ หรอืชนดิ LED ขำวด ำ 

(18หนำ้/นำท)ี จ ำนวน 2 ชดุ ชดุละ 2,600 บำท

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวดำ (18 หนำ้/นำท)ี คณุลกัษณะ

พืน้ฐำนดงันี้

-มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพไ์มน่อ้ยกวำ่ 600x600 dpi

-มคีวำมเร็วในกำรพมิพส์ำหรับกระดำษ A4 ไมน่อ้ยกวำ่ 18 หนำ้ตอ่

นำท ี(ppm)

-มหีน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 8 MB

-มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวำ่ จ ำนวนไมน่อ้ย

กวำ่ 1 ชอ่ง

-มถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน่อ้ยกวำ่ 150 แผน่

-สำมำรถใชไ้ดก้ับ A4,Letter,Legal และ Custo,

(เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลกัษณะพืน้ฐำนครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ฉบับ

เดอืนมนีำคม 2562 ประกำศ ณ วนัที ่15 มนีำคม 2562  ล ำดบัที ่44   

หนำ้ที ่16-17

 -โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560   

 -เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 28 หนำ้ 175 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 4/9/2562  14:24:06

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 150,000 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,122,740 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 1,215,060 บำท

งานบรหิารงานคลงั 2,818,060 บาท

งบบคุลากร 2,122,740 บาท

โครงกำรปรับปรงุอำคำรส ำนักงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง 150,000 บำท

โดยกำรปรับปรงุอำคำรส ำนักงำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง 

-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

พ.ศ.2537 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้ง พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่18 หนำ้ 129

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนสว่นต ำบลทีม่สีทิธไิดรั้บ

เงนิประจ ำต ำแหน่ง ในกองคลงั ต ำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว ใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล ใน

กองคลงั ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมปี (พ.ศ.2561-2563) จ ำนวน 2 

ต ำแหน่ง คอื

1. เจำ้พนักงำนพัสด ุ                          จ ำนวน 24,000  บำท

2. เจำ้พนักงำนจัดเก็บรำยได ้               จ ำนวน 24,000  บำท

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรับปรงุเงนิเดอืนประจ ำปีใหแ้กพ่นักงำน

สว่นต ำบล ในกองคลงั ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมปี (พ.ศ.2561-2563) 

จ ำนวน 4 ต ำแหน่ง คอื

1.ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั          จ ำนวน 422,640  บำท

2.นักวชิำกำรเงนิและบัญช ี     จ ำนวน 387,180  บำท

3.เจำ้พนักงำนพัสด ุ              จ ำนวน 202,620  บำท

4.เจำ้พนักงำนจัดเก็บรำยได ้   จ ำนวน  202,620 บำท

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำน 48,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 759,000 บำท

คา่ตอบแทน 100,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำวของพนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ 

ในกองคลงั ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมปี (พ.ศ.2561-2563)จ ำนวน 4 

ต ำแหน่ง ดงันี้

1.ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนกำรเงนิและบัญช ี   จ ำนวน  5,460  บำท

2.ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนพัสด ุ                   จ ำนวน  15,900  บำท

3.ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนจัดเก็บรำยได ้        จ ำนวน  21,420  บำท

4. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนกำรคลงั               จ ำนวน  15,900  บำท

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งบด าเนนิงาน 560,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งตำมภำรกจิ ในกองคลงั

ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมปี (พ.ศ.2561-2563) จ ำนวน 5 ต ำแหน่ง ดงันี้

1. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนกำรเงนิและบัญช ี      จ ำนวน 153,960 บำท

2. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนพัสด ุ                       จ ำนวน 143,520 บำท

3. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนจัดเก็บรำยได ้           จ ำนวน 138,000 บำท

4. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนกำรคลงั                   จ ำนวน  143,520 บำท

5. ผูช้ว่ยนักวชิำกำรเงนิและบัญช ี             จ ำนวน 180,000 บำท

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 58,680 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ประโยชนต์อบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิศษแกพ่นักงำนสว่น

ต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้งในกองคลงั ทีป่ฏบิัตหินำ้ทีไ่ด ้

เป็นผลส ำเร็จ ตำมเกณฑต์วัชีว้ดั หรอืคำ่ตอบแทนอืน่ๆ ทีส่ำมำรถ

เบกิจำ่ยไดต้ำมประเภทรำยจำ่ยนี้

 -โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิ

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีกัษณะเป็นรำงวลัประจ ำปี

แกพ่นักงำนสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บคุคลหรอืคณะกรรมกำรจัดซือ้และจัดจำ้ง 

คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนจำ้งทีป่รกึษำ คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำ

กลำงงำนกอ่สรำ้ง คณะกรรมกำรตรวจรับพัสด ุ หวัหนำ้คมุงำน

กอ่สรำ้ง ผูค้วบคมุงำนกอ่สรำ้ง และผูป้ฏบิัตงิำน 

 -โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอื ดว่นทีส่ด ุที ่มท 0808.2/ ว 1966 ลงวนัที ่

26 กันยำยน 2560 เรือ่งแจง้หลกัเกณฑก์ำรเบกิจำ่ยคำ่ตอบแทน

บคุคลหรอืคณะกรรมกำรผูรั้บผดิชอบกำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ ตำมทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนด

 -โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงกำรคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 

0402.5/ว85 ลงวนัที ่6 กันยำยน 2561 เรือ่งหลกัเกณฑก์ำรเบกิจำ่ย

คำ่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมกำรฯ

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหพ้นักงำนสว่นต ำบลทีม่สีทิธเิบกิไดต้ำม

ระเบยีบของทำงรำชกำรทีก่ ำหนดไว ้

 -โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของ

ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฉบับที ่3 พ.ศ.

2559

 -โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว5862 

ลงวนัที ่12 ตลุำคม 2559

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนในกำรปฏบิัตริำชกำรนอกเวลำรำชกำรใหแ้ก่ 

พนักงำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ และ

พนักงำนจำ้งท่ัวไป ในกองคลงั ทีม่ำปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร และ

วนัหยดุรำชกำร ซึง่เป็นงำนเรง่ดว่นนอกเวลำรำชกำรปกต ิหรอืงำนที่

ไมอ่ำจท ำในเวลำรำชกำรได ้

-โดยถอืปฏบิัตติำมแนวทำงหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/

ว 2409 ลงวนัที ่17 พฤศจกิำยน 2559 

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิ

ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่พ.ศ.2559

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่เชำ่บำ้น 10,000 บำท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรใหแ้กผู่บ้รหิำร, พนักงำนสว่น

ต ำบล,ลกูจำ้งประจ ำ ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรได ้- 

โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำร

เกีย่วกับกำรศกึษำของบตุรพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 ,หนังสอืกรมบัญชกีลำง ดว่นทีส่ดุ 

ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 มถินุำยน 2559 เรือ่ง ประเภทและ

อัตรำเงนิบ ำรงุกำรศกึษำและคำ่เลำ่เรยีน, หนังสอืกระทรวงมหำดไทย 

ที ่มท 0809.3/ว 4522 เรือ่ง ประเภทและอัตรำเงนิบ ำรงุกำรศกึษำและ

เลำ่เรยีน ลงวนัที ่9 สงิหำคม 2559  ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็น

     - คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ ในกำรสง่ผูบ้รหิำร สมำชกิ

สภำฯ อบต. พนักงำนสว่นต ำบล  ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้งไป

ฝึกอบรม

     - คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหนังสอืหรอืเขำ้ปกหนังสอื ฯลฯ

     - คำ่จำ้งเหมำบรกิำร เชน่ คำ่จำ้งเหมำบรกิำรถำ่ยเอกสำร คำ่จำ้ง

หมำในกำรลำ้งฟิลม์ และอัดขยำยภำพ เป็นตน้

     - คำ่รับวำรสำร เชน่ คำ่บอกรับวำรสำร หนังสอืพมิพ ์เอกสำรทำง

วชิำกำรและกำรจัดท ำจดหมำยขำ่วประชำสมัพันธข์ององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบล เป็นตน้

     - คำ่โฆษณำและเผยแพรส่ือ่ส ิง่พมิพต์ำ่งๆ

     และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว1452 

ลงวนัที ่27 พฤษภำคม 2541 เรือ่งกำรเบกิจำ่ยคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว7120 

ลงวนัที ่9 ธันวำคม 2559 เรือ่งกำรเบกิจำ่ยคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 90,000 บำท

คา่ใชส้อย 370,000 บาท

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

สมำชกิสภำ พนักงำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้งตำม

ภำรกจิ และพนักงำนจำ้งท่ัวไป ในกองคลงั รวมทัง้ผูท้ีไ่ดรั้บค ำสัง่จำก

นำยกฯ ใหป้ฏบิัตหินำ้ทีเ่พือ่ประโยชนข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หรอืทำงรำชกำร โดยจำ่ยเป็นคำ่เบีย้เลีย้งเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ที่

พัก คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ 

คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบนิและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 -โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561  และพระรำชกฤษฎกีำคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง

ไปรำชกำร (ฉบับที ่8) พ.ศ.2553

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

52



หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 4/9/2562  14:24:06

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรประชำสมัพันธข์ัน้ตอนและวธิกีำรช ำระภำษี ประจ ำปี 2563 10,000 บำท
เพือ่จ่ำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรโครงกำรประชำสมัพันธ์

ขัน้ตอนและวธิกีำรช ำระภำษี ประจ ำปี 2563

-โดยถอืปฏบิัตติำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 3 หนำ้ 125

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบยีน

ทรัพยส์นิ ในกำรพัฒนำประสทิธภิำพกำรจัดเก็บรำยไดข้ององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ

และกำรจัดท ำฐำนขอ้มลูในกำรจัดเก็บรำยไดข้ององกรป์กครองสว่น

ทอ้งถิน่ เชน่กำรจัดท ำฐำนขอ้มลูทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้งเพือ่รองรับกำร

จัดเก็บภำษีทีด่นิและสิง้ปลกูสรำ้งตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยแผนทีภ่ำษีและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ที ่มท0808.3/ว462 ลงวนัที ่29 กมุภำพันธ ์2561 เรือ่ง กำรจัดท ำแผน

ทีภ่ำษีและทะเบยีนทรัพยส์นิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยทีม่ท0808.3/ว67 ลง

วนัที ่9 มกรำคม 2555 เรือ่ง ซกัซอ้มกำรสง่เสรมิสนับสนุนกำรจัดท ำ

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรัพยส์นิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ที ่มท0808.3/ว483 ลงวนัที ่19 กมุภำพันธ ์2561 เรือ่งกำรเตรยีมกำร

รองรับกำรจัดเก็บภำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 7 หนำ้ 126

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำครภัุณฑห์รอืทรัพยส์นิอืน่ๆ ทีอ่ยู่

ในควำมดแูลของกองคลงัเชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ครภัุณฑต์ำ่งๆ 

รวมถงึทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง เพือ่ใหส้ำมำรถใหง้ำนไดต้ำมปกติ

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 

0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละ

อัตรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีใน

ลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ส ิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆ ของส ำนักงำน เชน่ 

กระดำษ  ปำกกำ ดนิสอ ยำงลบ ผงหมกึถำ่ยเอกสำร ไมบ้รรทัด ทีเ่ย็บ

กระดำษ คลปิหนบีกระดำษ แฟ้มเอกสำร  ธงชำต ิ ธงตรำสญัลกัษณ์ 

พระบรมฉำยำลกัษณ์ แผน่ป้ำยจรำจรหรอืแผน่ป้ำยตำ่ง น ้ำดืม่ส ำหรับ

บรกิำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

ประเภทนี้ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0746 

ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีทีเ่บกิจำ่ยในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0444 

ลงวนัที ่24 มกรำคม 2561 เรือ่งกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเขยีน

รำยละเอยีดค ำชีแ้จงงบประมำณรำยจำ่ยขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 บำท

คา่วสัดุ 80,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 50,000 บำท

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณียย์ำกร คำ่ซือ้ดวงตรำไปรษณียำกร คำ่

ธนำณัต ิคำ่ธรรมเนยีมสง่จดหมำยรำชกำร คำ่ธรรมเนยีมกำรโอนใน

ระบบกำรเงนิกำรคลงัภำครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส์ (GFMIS)ฯลฯและ

อืน่ๆทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยประเภทนี้

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ และกำรตรวจเงนิของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ.2558, หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 

0808.2/ว 1814 ลงวนัที ่15 กันยำยน 2548 เรือ่ง ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ

ในกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่หถ้อืวำ่เป็นรำยจำ่ยเมือ่ไดรั้บกำรแจง้ใหช้ ำระหนี้

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดอุปุกรณ์ประกอบและ

อะไหลเ่ชน่  อปุกรณ์บันทกึขอ้มลู ตลบัหมกึส ำหรับเครอืง

คอมพวิเตอร ์แป้นพมิพ ์เมำส ์แป้นพมิพ ์เมนบอรด์ แผน่ซดี ีแผนดวีดีี

โปรแกรม ฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยประเภทนี้ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่สาธารณูปโภค 10,000 บาท

54



หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 4/9/2562  14:24:06

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบลงทุน 135,320 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 135,320 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ครภัุณฑส์ ำนักงำน รำยกำร ตูเ้หล็ก 2 บำน  

(มอก.) จ ำนวน 5 ตู ้ ตูล้ะ 5,500 บำท  มคีณุลกัษณะ ดงันี้

-มมีอืจับชนดิบดิ

-มแีผน่ชัน้ปรับระดบั 3 ชัน้ 

-คณุสมบัตติำมมำตรฐำนผลติภัณฑอ์สุำหกรรม(มอก.)

(ตัง้รำคำตำมบัญชมีำตรฐำนครภัุณฑ ์ส ำนักงบประมำณ 2561 หนำ้ 

22 ล ำดบัที ่10.16   คณุลกัษณะเฉพำะ หนำ้ 74)

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 39 หนำ้ 177 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

ตูเ้หล็กบำนเลือ่นกระจก 13,920 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เกำ้อีท้ ำงำน (เจำ้หนำ้ที)่  จ ำนวน 3 ตวั 

คณุลกัษณะ/รำยละเอยีด ดงันี้

-ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 60 x 70x 100 ซม. (กวำ้ง x ลกึ x สงู)

(ตัง้รำคำตำมทอ้งตลำด เป็นครภัุณฑท์ีไ่มม่กี ำหนดไวใ้นบัญชี

มำตรฐำนครภัุณฑ ์ใชส้ ำหรับน่ังท ำงำน)

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่65 หนำ้ 180 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

ตูเ้หล็ก 2 บำน 27,500 บำท

ครภัุณฑส์ ำนักงำน

เกำ้อีท้ ำงำน (เจำ้หนำ้ที)่ 11,100 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ครภัุณฑส์ ำนักงำน รำยกำร ตูเ้หล็กบำนเลือ่น

กระจก จ ำนวน 3 ตู ้  ใชส้ ำหรับเก็บเอกสำรของทำงรำชกำร

(ตัง้รำคำตำมทอ้งตลำดเนือ่งจำกไมม่กี ำหนดไวใ้นรำคำมำตรฐำน

ครภัุณฑ)์

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่38  หนำ้ 177

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 4/9/2562  14:24:06

จ ำนวน

จ ำนวนเครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 3

 ชดุ

51,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอ

ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 3 ชดุ  ชดุละ 17,000 บำท 

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ ำหรับส ำนักงำน คณุลกัษณะพืน้ฐำน ดงันี ้

  -มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) 

มคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพืน้ฐำนไมน่อ้ยกวำ่ 3.1 GHz หรอืดกีวำ่ 

จ ำนวน 1 หน่วย

  -มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวำ่ มขีนำดไมน่อ้ย

กวำ่ 4 GB

  -มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู ชนดิ SATA หรอืดกีวำ่ ขนำดควำมจไุมน่อ้ย

กวำ่ 1 TB หรอื ชนดิ Solid State Drive ขนำดควำมจไุมน่อ้ยกวำ่ 

120 GB จ ำนวน 1 หน่วย

  -ม ีDVD-RW หรอืดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย

  -มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขำ่ย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรอืดกีวำ่ จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 1 ชอ่ง

  -มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวำ่ ไมน่อ้ยกวำ่ 

3 ชอ่ง

  -มแีป้นพมิพแ์ละเมำส์

  -มจีอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้ จ ำนวน 1 หน่วย

(เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลกัษณะพืน้ฐำนครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ฉบับ

เดอืนมนีำคม 2562 ประกำศ ณ วนัที ่15 มนีำคม 2562  ล ำดบัที ่7 

หนำ้ที ่3-4) 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้โตะ๊ท ำงำน (เจำ้หนำ้ที ่)จ ำนวน  3 ตวั 

คณุลกัษณะ/รำยละเอยีด ดงันี้

-เป็นโตะ๊ท ำงำนทีท่ ำจำกเหล็กแผน่พับขึน้รปู พ่อสี

-ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 120 x 65x 75 ซม. (กวำ้ง x ลกึ x สงู)

-มกีระจกปหูนำ้โตะ๊ 

-ม ี4 ลิน้ลกั เป็นลิน้ชกักลำง 1 ลิน้ชกั พรอ้มกญุแจล็อก เป็นลิน้ชกั

ขำ้ง 3 ลิน้ชกั เรยีงกัน มกีญุแจล็อค ทีล่ ิน้ชกักลำง  

(ตัง้รำคำตำมทอ้งตลำด เป็นครภัุณฑท์ีไ่มม่กี ำหนดไวใ้นบัญชี

มำตรฐำนครภัุณฑ)์

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560  

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่66 หนำ้ 180

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

โตะ๊ท ำงำนเหล็ก (เจำ้หนำ้ที)่ 24,000 บำท

 -โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560  

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่37 หนำ้ 177 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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หนำ้ : 1/1
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จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ หรอืชนดิ LED ขำวด ำ 

(18หนำ้/นำท)ี จ ำนวน 3 ชดุ ชดุละ 2,600 บำท

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวดำ (18 หนำ้/นำท)ี คณุลกัษณะ

พืน้ฐำนดงันี้

-มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพไ์มน่อ้ยกวำ่ 600x600 dpi

-มคีวำมเร็วในกำรพมิพส์ำหรับกระดำษ A4 ไมน่อ้ยกวำ่ 18 หนำ้ตอ่

นำท ี(ppm)

-มหีน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 8 MB

-มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวำ่ จ ำนวนไมน่อ้ย

กวำ่ 1 ชอ่ง

-มถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน่อ้ยกวำ่ 150 แผน่

-สำมำรถใชไ้ดก้ับ A4,Letter,Legal และ Custo,

(เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลกัษณะพืน้ฐำนครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ฉบับ

เดอืนมนีำคม 2562 ประกำศ ณ วนัที ่15 มนีำคม 2562  ล ำดบัที ่44   

หนำ้ที ่16-17)

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560

เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร ์หรอืชนดิ LED ขำวด ำ (18หนำ้/นำท)ี จ ำนวน 3 7,800 บำท

 -เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 33 หนำ้ 176

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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หนำ้ : 1/1
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนนิงาน 85,000 บาท

คา่ใชส้อย 65,000 บาท

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 85,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกันและลด

อบุัตเิหตทุำงถนนชว่งเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปี 2563

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวนัที ่9 มนีำคม 2561 

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำ และกำรสง่นักกฬีำเขำ้

รว่มกำรแขง่ขนักฬีำขององคป์กครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่1  หนำ้ 130

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

3.โครงกำรป้องกันและลดอบุัตเิหตทุำงถนนชว่งเทศกำลสงกรำนต ์

ประจ ำปี 2563

15,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรโครงกำรซกัซอ้มแผนป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปี 2563

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำ และกำรสง่นักกฬีำเขำ้

รว่มกำรแขง่ขนักฬีำขององคป์กครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่4  หนำ้ 131

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

2.โครงกำรป้องกันและลดอบุัตเิหตทุำงถนนชว่งเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปี 

2563

15,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1.โครงกำรซกัซอ้มแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปี 2563 35,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกันและลด

อบุัตเิหตทุำงถนนชว่งเทศกำลสงกรำนต ์ประจ ำปี 2563

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวนัที ่9 มนีำคม 2561 เรือ่ง กำร

ด ำเนนิกำรป้องกันและลดอบุัตเิหตทุำงถนนในชว่งเทศกำลสงกรำนต ์

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำ และกำรสง่นักกฬีำเขำ้

รว่มกำรแขง่ขนักฬีำขององคป์กครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่2  หนำ้ 130

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 1,617,040 บาท

งบบคุลากร 1,175,940 บาท

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ เชน่ ถังดบัเพลงิ ลกูบอล

ดบัเพลงิ ฯลฯ

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่วสัดุ 20,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนสว่นต ำบลทีม่สีทิธไิดรั้บ

เงนิประจ ำต ำแหน่ง ในกองกำรศกึษำ ต ำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรกอง

กำรศกึษำฯ 

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรับปรงุเงนิเดอืนประจ ำปีใหแ้กพ่นักงำน

สว่นต ำบล  ในกองกำรศกึษำฯ ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมปี(พ.ศ.

2561-2563) จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง คอื

1.ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศกึษำ         จ ำนวน  409,320  บำท

2.ครผููด้แูลเด็ก                            จ ำนวน  258,000  บำท

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,175,940 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 667,320 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 450,960 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำวของพนักงำนจำ้ง จ ำนวน 2 

ต ำแหน่ง คอื

1. ผูด้แูลเด็ก (พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ)  จ ำนวน  3,660  บำท

2. ผูด้แูลเด็ก  (พนักงำนจำ้งท่ัวไป)  จ ำนวน  12,000  บำท

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ทีม่ท.0809.4/ว1326 ลงวนัที ่4 กรกฎำคม 2560 เรือ่งซกัซอ้มแนว

ทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เงนิ

อดุหนุนส ำหรับสนับสนุนศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก รำยกำร เงนิเดอืน  เงนิ

สวสัดกิำร ส ำหรับขำ้รำชกำรครผููด้แูลเด็ก เงนิคำ่ตอบแทน เงนิเพิม่คำ่

ครองชพี และเงนิประกันสงัคม ส ำหรับพนักงำนจำ้งในกองกำรศกึษำ 

ฯลฯ

-ตำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก ที ่มท.0809.4/

ว2674 ลงวนัที ่ 9 กรกฎำคม 2562 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เงนิอดุหนุนส ำหรับ

สนับสนุนศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก รำยกำร เงนิเดอืน  เงนิสวสัดกิำร ส ำหรับ

ขำ้รำชกำรครผููด้แูลเด็ก เงนิคำ่ตอบแทน เงนิเพิม่คำ่ครองชพี และเงนิ

ประกันสงัคม ส ำหรับพนักงำนจำ้งในกองกำรศกึษำ ฯลฯ 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งตำมภำรกจิและพนักงำน

จำ้งท่ัวไปจ ำนวน 3 ต ำแหน่งคอื

1.ผูช้ว่ยนักวชิำกำรศกึษำ (พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ) จ ำนวน  

187,200  บำท

2.ผูด้แูลเด็ก  (พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ)จ ำนวน  155,760  บำท

3.ผูด้แูลเด็ก (พนักงำนจำ้งท่ัวไป)       จ ำนวน  108,000  บำท

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ทีม่ท.0809.4/ว1326 ลงวนัที ่4 กรกฎำคม 2560 เรือ่งซกัซอ้มแนว

ทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เงนิ

อดุหนุนส ำหรับสนับสนุนศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก รำยกำร เงนิเดอืน  เงนิ

สวสัดกิำร ส ำหรับขำ้รำชกำรครผููด้แูลเด็ก เงนิคำ่ตอบแทน เงนิเพิม่คำ่

ครองชพี และเงนิประกันสงัคม ส ำหรับพนักงำนจำ้งในกองกำรศกึษำ 

ฯลฯ

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 15,660 บำท

 -โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก

ที ่มท.0809.4/ว2674 ลงวนัที ่ 9 กรกฎำคม 2562 เรือ่งซกัซอ้มแนว

ทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เงนิ

อดุหนุนส ำหรับสนับสนุนศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก รำยกำร เงนิเดอืน  เงนิ

สวสัดกิำร ส ำหรับขำ้รำชกำรครผููด้แูลเด็ก เงนิคำ่ตอบแทน เงนิเพิม่คำ่

ครองชพี และเงนิประกันสงัคม ส ำหรับพนักงำนจำ้งในกองกำรศกึษำ 

ฯลฯ  ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน 
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

คา่ตอบแทน 40,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 30,000 บำท

งบด าเนนิงาน 405,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนในกำรปฏบิัตริำชกำรนอกเวลำรำชกำรใหแ้ก่ 

พนักงำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ และ

พนักงำนจำ้งท่ัวไป ในกองกำรศกึษำ ทีม่ำปฏบิัตงิำนนอกเวลำ

รำชกำร และวนัหยดุรำชกำร ซึง่เป็นงำนเรง่ดว่นนอกเวลำรำชกำร

ปกต ิหรอืงำนทีไ่มอ่ำจท ำในเวลำรำชกำรได ้

- ตำมแนวทำงหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว 2409 ลง

วนัที ่17 พฤศจกิำยน 2559 

- ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทนกำร

ปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2559

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ประโยชนต์อบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิศษแกพ่นักงำนสว่น

ต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้งในกองกำรศกึษำ ทีป่ฏบิัตหินำ้ที่

ไดเ้ป็นผลส ำเร็จ ตำมเกณฑต์วัชีว้ดั หรอืคำ่ตอบแทนอืน่ๆ ทีส่ำมำรถ

เบกิจำ่ยไดต้ำมประเภทรำยจำ่ยนี้

 - เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิ

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีกัษณะเป็นรำงวลัประจ ำปี

แกพ่นักงำนสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บคุคลหรอืคณะกรรมกำรจัดซือ้และจัดจำ้ง 

คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนจำ้งทีป่รกึษำ คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำ

กลำงงำนกอ่สรำ้ง คณะกรรมกำรตรวจรับพัสด ุ หวัหนำ้คมุงำน

กอ่สรำ้ง ผูค้วบคมุงำนกอ่สรำ้ง และผูป้ฏบิัตงิำน 

 - ตำมหนังสอื ดว่นทีส่ด ุที ่มท 0808.2/ ว 1966 ลงวนัที ่26 กันยำยน 

2560 เรือ่งแจง้หลกัเกณฑก์ำรเบกิจำ่ยคำ่ตอบแทนบคุคลหรอื

คณะกรรมกำรผูรั้บผดิชอบกำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดุ

ภำครัฐ ตำมทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนด

 - ตำมหนังสอืกระทรวงกำรคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0402.5/ว85 ลง

วนัที ่6 กันยำยน 2561 เรือ่งหลกัเกณฑก์ำรเบกิจำ่ยคำ่ตอบแทน

บคุคลหรอืคณะกรรมกำรฯ

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 250,000 บำท

คา่ใชส้อย 290,000 บาท

 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

สมำชกิสภำ พนักงำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้งตำม

ภำรกจิ และพนักงำนจำ้งท่ัวไป ในส ำนักปลดั รวมทัง้ผูท้ีไ่ดรั้บค ำสัง่

จำกนำยกฯ ใหป้ฏบิัตหินำ้ทีเ่พือ่ประโยชนข์ององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ หรอืทำงรำชกำร โดยจำ่ยเป็นคำ่เบีย้เลีย้งเดนิทำง คำ่พำหนะ 

คำ่เชำ่ทีพั่ก คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่น

พเิศษ คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบนิและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 -โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 และพระรำชกฤษฎกีำคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง

ไปรำชกำร (ฉบับที ่8) พ.ศ.2553  

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็น

     - คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ ในกำรสง่ผูบ้รหิำร สมำชกิ

สภำฯ อบต. พนักงำนสว่นต ำบล  ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้งไป

ฝึกอบรม

     - คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหนังสอืหรอืเขำ้ปกหนังสอื ฯลฯ

     - คำ่เชำ่เครือ่งถำ่ยเอกสำรทีเ่กีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำร

     - คำ่จำ้งเหมำท ำป้ำยหรอืแผงปิดประกำศ กำรจำ้งท ำโปสเตอร ์

     - กำรบันทกึภำพยนตร ์วดีโีอ วดีทัีศน ์คำ่ลำ้งอัดขยำยรปูถำ่ย

     - คำ่จำ้งเหมำบรกิำร เพือ่ใหผู้รั้บจำ้งเหมำท ำกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใด 

เชน่ คำ่จำ้งเหมำลำ้งท ำควำมสะอำดถนน คำ่จำ้งเหมำดแูลรักษำที่

สำธำรณะ คำ่จำ้งเหมำสบูน ้ำ คำ่บรกิำรก ำจัดปลวก คำ่ลำ้งอัดฉีด

รถยนต ์

     - คำ่จำ้งเหมำจัดท ำของขวญัหรอืของทีร่ะลกึตำ่งๆ  คำ่จำ้งเหมำ

อืน่ๆ ทีเ่ป็นกจิกำรในอ ำนำจหนำ้ที่

     - คำ่โฆษณำและเผยแพรป่ระชำสมัพันธใ์นสือ่ประเภทตำ่งๆ 

     - คำ่เชำ่พืน้ทีส่ ำหรับจัดท ำเว็บไซตต์อ่ปี คำ่จดทะเบยีนเว็บตอ่ปี 

     - คำ่เบีย้ประกัน 

     - คำ่วำรสำร เชน่ หนังสอืพมิพ ์เอกสำรทำงวชิำกำรและกำรจัดท ำ

จดหมำย   ขำ่วประชำสมัพันธข์ององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

     - คำ่จำ้งรังวดัทีด่นิสำธำรณประโยชน์ และปักหลกัเขตทีด่นิ

สำธำรณประโยชน์

     - คำ่ธรรมเนยีมตำ่งๆ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ

     - โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว

1452 ลงวนัที ่27 พฤษภำคม 2541 เรือ่งกำรเบกิจำ่ยคำ่จำ้งเหมำ

บรกิำรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

     - โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว

7120 ลงวนัที ่9 ธันวำคม 2559 เรือ่งกำรเบกิจำ่ยคำ่จำ้งเหมำบรกิำร

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

     - โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำร

บรหิำรพัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดอุปุกรณ์ประกอบและ

อะไหลเ่ชน่  อปุกรณ์บันทกึขอ้มลู ตลบัหมกึส ำหรับเครอืง

คอมพวิเตอร ์แป้นพมิพ ์เมำส ์แป้นพมิพ ์เมนบอรด์ แผน่ซดี ีแผนดวีดีี

โปรแกรม ฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยประเภทนี้ 

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0746 

ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีทีเ่บกิจำ่ยในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0444 

ลงวนัที ่24 มกรำคม 2561 เรือ่งกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเขยีน

รำยละเอยีดค ำชีแ้จงงบประมำณรำยจำ่ยขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

- โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560  ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดสุ ำนักงำน 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ส ิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆ ของส ำนักงำน เชน่ 

กระดำษ  ปำกกำ ดนิสอ ยำงลบ ผงหมกึถำ่ยเอกสำร ไมบ้รรทัด ทีเ่ย็บ

กระดำษ คลปิหนบีกระดำษ แฟ้มเอกสำร  ธงชำต ิ ธงตรำสญัลกัษณ์ 

พระบรมฉำยำลกัษณ์ แผน่ป้ำยจรำจรหรอืแผน่ป้ำยตำ่ง น ้ำดืม่ส ำหรับ

บรกิำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ย

ประเภทนี้ 

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0746 

ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ย

ประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีทีเ่บกิจำ่ยในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

- โดยถอืปฏบิัตติำมนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว0444 

ลงวนัที ่24 มกรำคม 2561 เรือ่งกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเขยีน

รำยละเอยีดค ำชีแ้จงงบประมำณรำยจำ่ยขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

- โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็น คำ่ซอ่มแซมบ ำรงุครภัุณฑห์รอืซอ่มแซมทรัพยส์นิอืน่ๆ ที่

อยูใ่นควำมดแูลอบต.หนองแสง  เชน่ รถยนต ์เครือ่งคอมพวิเตอร ์

ครภัุณฑต์ำ่งๆ รวมถงึทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้งทีอ่ยูใ่นควำมรับผดิชอบของ

กองกำรศกึษำฯ เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 

0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละ

อัตรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีใน

ลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่วสัดุ 40,000 บาท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำประปำ ส ำหรับทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

ศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองแสง และศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กโรงเรยีน

วดัประดษิฐำรำม อำคำรสถำนทีอ่ยูใ่นควำมดแูลขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง

- โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ และกำรตรวจเงนิของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ. 2558 ,หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 

0808.2/ว 1814 ลงวนัที ่15 กันยำยน 2548 เรือ่ง ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ

ในกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยทีถ่อืเป็นรำยจำ่ย เมือ่ไดรั้บแจง้ใหช้ ำระหนี้ ,

หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 

กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำร

พจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและ

สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กระแสไฟฟ้ำส ำหรับทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

ศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองแสง และศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กโรงเรยีน

วดัประดษิฐำรำม อำคำรสถำนทีอ่ยูใ่นควำมดแูลขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง

- โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ และกำรตรวจเงนิของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ. 2558 ,หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 

0808.2/ว 1814 ลงวนัที ่15 กันยำยน 2548 เรือ่ง ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ

ในกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยทีถ่อืเป็นรำยจำ่ย เมือ่ไดรั้บแจง้ใหช้ ำระหนี้, 

หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 

กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำร

พจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและ

สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 5,000 บำท

คา่สาธารณูปโภค 35,000 บาท

คำ่ไฟฟ้ำ 30,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบลงทุน 36,100 บาท

ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 17,000 บำท

ตูเ้หล็ก 2 บำน 16,500 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ครภัุณฑส์ ำนักงำน รำยกำร ตูเ้หล็ก 2 บำน  

(มอก.) จ ำนวน 3 ตู ้ ตูล้ะ 5,500 บำท  มคีณุลกัษณะ ดงันี้

-มมีอืจับชนดิบดิ

-มแีผน่ชัน้ปรับระดบั 3 ชัน้ 

-คณุสมบัตติำมมำตรฐำนผลติภัณฑอ์สุำหกรรม(มอก.)

(ตัง้รำคำตำมบัญชมีำตรฐำนครภัุณฑ ์ส ำนักงบประมำณ 2561 หนำ้ 

22 ล ำดบัที ่10.16   คณุลกัษณะเฉพำะ หนำ้ 74)

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

- โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560  

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่ครภุณัฑ์ 36,100 บาท

ครภัุณฑส์ ำนักงำน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอ

ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้) 1 ชดุ  ชดุละ 17,000 บำท 

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ ำหรับส ำนักงำน คณุลกัษณะพืน้ฐำน ดงันี ้

-มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) มี

ควำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพืน้ฐำนไมน่อ้ยกวำ่ 3.1 GHz หรอืดกีวำ่ 

จ ำนวน 1 หน่วย

-มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวำ่ มขีนำดไมน่อ้ย

กวำ่ 4 GB

-มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู ชนดิ SATA หรอืดกีวำ่ ขนำดควำมจไุมน่อ้ย

กวำ่ 1 TB หรอื ชนดิ Solid State Drive ขนำดควำมจไุมน่อ้ยกวำ่ 

120 GB จ ำนวน 1 หน่วย

-ม ีDVD-RW หรอืดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย

-มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขำ่ย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรอืดกีวำ่ จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 1 ชอ่ง

-มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวำ่ ไมน่อ้ยกวำ่ 3 

ชอ่ง

-มแีป้นพมิพแ์ละเมำส์

-มจีอแสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้ จ ำนวน 1 หน่วย

(เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลกัษณะพืน้ฐำนครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ฉบับ

เดอืนมนีำคม 2562 ประกำศ ณ วนัที ่15 มนีำคม 2562  ล ำดบัที ่7 

หนำ้ที ่3-4) 

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

 - โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

งบด าเนนิงาน 667,917 บาท

คา่ใชส้อย 372,820 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ หรอืชนดิ LED ขำวด ำ 

(18หนำ้/นำท)ี จ ำนวน 1 ชดุ ชดุละ 2,600 บำท

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวดำ (18 หนำ้/นำท)ี คณุลกัษณะ

พืน้ฐำนดงันี้

-มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพไ์มน่อ้ยกวำ่ 600x600 dpi

-มคีวำมเร็วในกำรพมิพส์ำหรับกระดำษ A4 ไมน่อ้ยกวำ่ 18 หนำ้ตอ่

นำท ี(ppm)

-มหีน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 8 MB

-มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวำ่ จ ำนวนไมน่อ้ย

กวำ่ 1 ชอ่ง

-มถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน่อ้ยกวำ่ 150 แผน่

-สำมำรถใชไ้ดก้ับ A4,Letter,Legal และ Custo,

(เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลกัษณะพืน้ฐำนครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ฉบับ

เดอืนมนีำคม 2562 ประกำศ ณ วนัที ่15 มนีำคม 2562  ล ำดบัที ่44   

หนำ้ที ่16-17)

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

- โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 1,297,917 บาท

เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร ์หรอืชนดิ LED ขำวด ำ (18หนำ้/นำท)ี 2,600 บำท

เพือ่จำ่ยเป็น

1. คำ่จัดกำรเรยีนกำรสอน ศพด. ต ำบลหนองแสง 

   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดกำรเรยีนกำรสอน ส ำหรับเด็กเล็ก ขอ้มลู ณ วนัที ่

10 มถินุำยน 2562 จ ำนวน 19 คนๆละ 1,700 บำท  ตัง้ไว ้ 32,300 

บำท ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน 

2.คำ่จัดกำรเรยีนกำรสอน ศพด.โรงเรยีนวดัประดษิฐำรำม

    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดกำรเรยีนกำรสอน ส ำหรับเด็กเล็ก ขอ้มลู ณ วนัที ่

10 มถินุำยน 2562   จ ำนวน 15 คนๆละ 1,700 บำท ตัง้ไว ้ 25,500 

บำท ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน 

3. คำ่อำหำรกลำงวนั ศพด.ต ำบลหนองแสง 

     เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเด็กเล็ก ขอ้มลู 

ณ วนัที ่10 มถินุำยน 2562 จ ำนวน 19 คนๆละ 20 บำท จ ำนวน 245 

วนั ตัง้ไว ้ 93,100  บำท  ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน 

4. คำ่อำหำรกลำงวนั ศพด.โรงเรยีนวดัประดษิฐำรำม

   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเด็กเล็ก  ขอ้มลู ณ 

วนัที ่10 มถินุำยน 2562 จ ำนวน 15 คนๆละ 20 บำท จ ำนวน 245   ตัง้

ไว ้ 73,500  บำท ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน 

5. คำ่หนังสอืเรยีน ศพด.ต ำบลหนองแสง 

   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่หนังสอืเรยีน ส ำหรับเด็กเล็ก ขอ้มลู ณ วนัที ่10 

มถินุำยน 2562 จ ำนวน 19 คนๆละ 200 บำท  ตัง้ไว ้ 3,800 บำท ตัง้

จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน 

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 262,820 บำท
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จ ำนวนโครงกำรพัฒนำควำมรูแ้ละทักษะกำรดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีน แก ่พ่อแม ่

ผูป้กครอง หรอืครผููด้แูลเด็กและเด็กในศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก

15,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรโครงกำรพัฒนำควำมรูแ้ละ

ทักษะกำรดแูลเด็กกอ่นวยัเรยีน แกพ่่อแม ่ผูป้กครอง หรอืครผููด้แูลเด็ก

และเด็กในศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่4  หนำ้ 134 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กจิกรรมพัฒนำผูเ้รยีน ส ำหรับเด็กเล็ก  ขอ้มลู ณ 

วนัที ่10 มถินุำยน 2562 จ ำนวน 15 คนๆละ 430 บำท 

ตัง้ไว ้6,450 บำท ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิกีำร

งบประมำณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0808.2/ว3886 

ลงวนัที ่28 มถินุำยน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2563 ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท

0808.2/ว3274 ลงวนัที ่19 มถินุำยน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

จัดท ำงบประมำณรำยจำ่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดำ้นกำรศกึษำของ

องคก์รปกครองสว่น

6.คำ่หนังสอืเรยีน  ศพดโรงเรยีนวดัประดษิฐำรำม

     เพือ่จำ่ยเป็นคำ่หนังสอืเรยีน  ส ำหรับเด็กเล็ก ขอ้มลู ณ วนัที ่10 

มถินุำยน 2562   จ ำนวน 15 คนๆละ 200 บำท ตัง้ไว ้ 3,000 บำท ตัง้

จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน 

7. คำ่อปุกรณ์ ศพด.ต ำบลหนองแสง 

     เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อปุกรณ์ ส ำหรับเด็กเล็ก ขอ้มลู ณ วนัที ่10 

มถินุำยน 2562 จ ำนวน 19 คนๆละ 200 บำท   ตัง้ไว ้ 3,800 บำท ตัง้

จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน 

8. คำ่อปุกรณ์  ศพด. โรงเรยีนวดัประดษิฐำรำม          

      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อปุกรณ์  ส ำหรับเด็กเล็ก ขอ้มลู ณ วนัที ่10 

มถินุำยน 2562   จ ำนวน 15 คนๆละ 200 บำท ตัง้ไว ้ 3,000 บำท ตัง้

จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

9. คำ่เครือ่งแบบนักเรยีน ศพด.ต ำบลหนองแสง 

   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เครือ่งแบบนักเรยีน  ส ำหรับเด็กเล็ก ขอ้มลู ณ วนัที ่

10 มถินุำยน 2562 จ ำนวน 19 คนๆละ 300 บำท  ตัง้ไว ้5,700 บำท 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

10.คำ่เครือ่งแบบนักเรยีน  ศพด.โรงเรยีนวดัประดษิฐำรำม

     เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดกำรเรยีนกำรสอน ส ำหรับเด็กเล็ก ขอ้มลู ณ 

วนัที ่10 มถินุำยน 2562   จ ำนวน 15 คนๆละ 300 บำท  ตัง้ไว ้4,500 

บำท ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

11. คำ่กจิกรรมพัฒนำผูเ้รยีน ศพด.ต ำบลหนองแสง 

     เพือ่จำ่ยเป็นคำ่คำ่กจิกรรมพัฒนำผูเ้รยีน ส ำหรับเด็กเล็ก ขอ้มลู ณ 

วนัที ่10 มถินุำยน 2562 จ ำนวน 19 คนๆละ 430 บำท ตัง้ไว ้8,170 

บำท ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน 

12. คำ่กจิกรรมพัฒนำผูเ้รยีน ศพด. โรงเรยีนวดัประดษิฐำรำม  
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หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 4/9/2562  14:24:06

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

คา่วสัดุ 295,097 บาท

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 295,097 บำท

โครงกำรสง่เสรมิพัฒนำกำรและกำรเรยีนรูใ้นเด็กแรกเกดิ เด็กเล็กและ

เด็กกอ่นวยัเรยีน

15,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรโครงกำรสง่เสรมิพัฒนำกำร

และกำรเรยีนรูใ้นเด็กแรกเกดิ เด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรยีน

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 1 หนำ้ 133

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรวนัเด็กแหง่ชำต ิประจ ำปี 2563 80,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรโครงกำรวนัเด็กแหง่ชำต  ิ

ประจ ำปี 2563

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้

รว่มกำรแขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่11  หนำ้ 135

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

1. ส ำหรับเด็กเล็กกอ่นวยัเรยีน ศนูยเ์ด็กเล็กต ำบลหนองแสง จ ำนวน  

36,410 บำท

     เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรเสรมิ (นม) โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่10 

มถินุำยน 2562 จ ำนวนเด็ก19 คนๆละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วนั

2. ส ำหรับเด็กเล็กกอ่นวยัเรยีน ศนูยเ์ด็กเล็กโรงเรยีนวดัประดษิฐำ

รำม   จ ำนวน  28,743  บำท

     เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรเสรมิ (นม) โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่10 

มถินุำยน 2562 จ ำนวนเด็ก   จ ำนวน 15 คนๆละ 7.37 บำท จ ำนวน 

260 วนั 

3. ส ำหรับเด็กนักเรยีน  โรงเรยีนวดัประดษิฐำรำม จ ำนวน  95,810  บำท

     เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรเสรมิ (นม) โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่10 

มถินุำยน 2562 จ ำนวนเด็ก  จ ำนวน50 คนๆละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 

วนั 

4. ส ำหรับเด็กนักเรยีน  โรงเรยีนวดัประสำทรังสฤษฎิ ์จ ำนวน  

134,134  บำท

    
  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรเสรมิ (นม) โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่10 

มถินุำยน 2562 จ ำนวนเด็ก จ ำนวน 70 คนๆละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 

วนั  ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิกีำร

งบประมำณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0808.2/ว3886 

ลงวนัที ่28 มถินุำยน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2563 ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท

0808.2/ว3274 ลงวนัที ่19 มถินุำยน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

จัดท ำงบประมำณรำยจำ่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดำ้นกำรศกึษำของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่2  หนำ้ 133 
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รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรับปรงุอำคำรศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองแสง 150,000 บำท

งบลงทุน 150,000 บาท

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 150,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 480,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

1.อดุหนุนโรงเรยีนวดัประดษิฐำรำม เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรกลำงวนั

ส ำหรับเด็กนักเรยีน จ ำนวน 200,000 บำท 

    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเด็ก

อนุบำล - ป.6 จ ำนวน 50 คนๆละ 20 บำท จ ำนวน 200 วนั 

2.อดุหนุนโรงเรยีนวดัประสำทรังสฤษฏิ ์เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำร

กลำงวนั ส ำหรับเด็กนักเรยีน จ ำนวน 280,000 บำท

    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเด็ก

อนุบำล - ป.6 จ ำนวน 70 คนๆละ 20 บำท จ ำนวน 200 วนั

ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิกีำร

งบประมำณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0808.2/ว3886 

ลงวนัที ่28 มถินุำยน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2563 ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท

0808.2/ว3274 ลงวนัที ่19 มถินุำยน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

จัดท ำงบประมำณรำยจำ่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดำ้นกำรศกึษำของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่12  หนำ้ 135

เงนิอดุหนนุ 480,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

 โดยท ำกำรปรับปรงุอำคำรศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กต ำบลหนองแสง 

 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

พ.ศ.2537

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่15 หนำ้ 136

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งบเงนิอดุหนนุ 480,000 บาท

69



หนำ้ : 1/1
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรสง่เสรมิป้องกันควบคมุโรคตดิตอ่ ประจ ำปี 2563 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรสง่เสรมิป้องกันควบคมุโรคตดิตอ่ 

ประจ ำปี 2563 

- โดยถอืปฏบิัตติำมตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำร

เบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่

นักกฬีำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.

2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่4  หนำ้ 138 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่ใชส้อย 98,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงานสาธารณสขุ

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 98,000 บาท

งบด าเนนิงาน 98,000 บาท

โครงกำรสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภัย จำกพษิสนัุขบำ้ ตำมพระปณธิำน

ศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจำ้นอ้งนำงเธอ เจำ้ฟ้ำจฬุำภรณ์วลยัลกัษณ์ 

 อัครรำชกมุำร ีกรมพระศรสีวำงควฒัน วรขตัตยิรำชนำรี

48,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภัย จำก

พษิสนัุขบำ้ ตำมพระปณธิำนศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจำ้นอ้งนำง

เธอ เจำ้ฟ้ำจฬุำภรณ์วลยัลกัษณ์อัครรำชกมุำร ีกรมพระศรี

สวำงควฒันวรขตัตยิรำชนำรี

เพือ่ป้องกันโรคพษิสนัุขบำ้

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท

0810.5/ว0120 ลงวนัที ่12 มกรำคม 2560 เรือ่งแนวทำงกำร

ด ำเนนิงำนป้องกัน และควบคมุโรคพษิสนัุขบำ้ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0810.5/ว2072 ลงวนัที ่5 กรกฎำคม 2561 ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ตัง้งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงนิอดุหนุน

ท่ัวไปดำ้นสำธำรณสขุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0810.5/ว1042 ลงวนัที ่10 เมษำยน 2561 เรือ่ง แนวทำงด ำเนนิ

โครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพษิสนัุขบำ้ ตำมพระ

ปณธิำนศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจำ้ลกูเธอ เจำ้ฟ้ำจฬุำภรณวลยั

ลกัษณ์  อัครรำชกมุำร ี

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 12 หนำ้ 140

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,184,040 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 598,620 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,501,040 บาท

งบบคุลากร 1,184,040 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนสว่นต ำบลทีม่สีทิธไิดรั้บ

เงนิประจ ำต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรกองชำ่ง

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 462,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำวใหแ้กพ่นักงำนสว่นต ำบล ในกอง

ชำ่ง ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมปี พ.ศ. 2561-2563 จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

 - นำยชำ่งโยธำ                จ ำนวน 24,000 บำท

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรับปรงุเงนิเดอืนประจ ำปีใหแ้กพ่นักงำน

สว่นต ำบล ในกองชำ่ง ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมปี พ.ศ.2561-2563 

จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง  ดงันี้

 1.ผูอ้ ำนวยกำรกองชำ่ง               จ ำนวน  396,000  บำท

 2.นำยชำ่งโยธำ                         จ ำนวน  202,620  บำท

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำน 24,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งตำมภำรกจิและพนักงำน

จำ้งท่ัวไป ในกองชำ่ง ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมปี พ.ศ.2561-2563 

จ ำนวน 3 ต ำแหน่ง ดงันี้

1. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนธรุกำร                            จ ำนวน 138,000  บำท

2. พนักงำนขบัรถบรรทกุขยะ                          จ ำนวน 108,000  บำท

3. คนงำนท่ัวไป (จ ำนวน 2 รำ่ย)                      จ ำนวน 216,000  บำท

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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คา่ตอบแทน 65,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำวของพนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ

และพนักงำนจำ้งท่ัวไป ในกองชำ่ง ตำมแผนอัตรำก ำลงัสำมปี พ.ศ.

2561-2563  จ ำนวน 3 ต ำแหน่ง ดงันี้

1. ผูช้ว่ยเจำ้พนักงำนธรุกำร                จ ำนวน 21,420 บำท

2. พนักงำนขบัรถบรรทกุขยะ               จ ำนวน 12,000 บำท

3. คนงำนท่ัวไป (จ ำนวน 2 รำ่ย)         จ ำนวน 24,000  บำท

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 

0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร

ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคลขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งบด าเนนิงาน 317,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 57,420 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนในกำรปฏบิัตริำชกำรนอกเวลำรำชกำรใหแ้ก่ 

พนักงำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ และ

พนักงำนจำ้งท่ัวไป ในกองชำ่ง ทีม่ำปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร และ

วนัหยดุรำชกำร ซึง่เป็นงำนเรง่ดว่นนอกเวลำรำชกำรปกต ิหรอืงำนที่

ไมอ่ำจท ำในเวลำรำชกำรได ้

- โดยถอืปฏบิัตติำมแนวทำงหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 

0808.2/ว 2409 ลงวนัที ่17 พฤศจกิำยน 2559 

- โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิ

ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่พ.ศ.2559

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ประโยชนต์อบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิศษแกพ่นักงำนสว่น

ต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้งในกองชำ่ง ทีป่ฏบิัตหินำ้ทีไ่ด ้

เป็นผลส ำเร็จ ตำมเกณฑต์วัชีว้ดั หรอืคำ่ตอบแทนอืน่ๆ ทีส่ำมำรถ

เบกิจำ่ยไดต้ำมประเภทรำยจำ่ยนี้

 - โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิ

ประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีกัษณะเป็นรำงวลัประจ ำปี

แกพ่นักงำนสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บคุคลหรอืคณะกรรมกำรจัดซือ้และจัดจำ้ง 

คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนจำ้งทีป่รกึษำ คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำ

กลำงงำนกอ่สรำ้ง คณะกรรมกำรตรวจรับพัสด ุ หวัหนำ้คมุงำน

กอ่สรำ้ง ผูค้วบคมุงำนกอ่สรำ้ง และผูป้ฏบิัตงิำน 

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอื ดว่นทีส่ด ุที ่มท 0808.2/ ว 1966 ลงวนัที ่

26 กันยำยน 2560 เรือ่งแจง้หลกัเกณฑก์ำรเบกิจำ่ยคำ่ตอบแทน

บคุคลหรอืคณะกรรมกำรผูรั้บผดิชอบกำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ ตำมทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนด

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงกำรคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 

0402.5/ว85 ลงวนัที ่6 กันยำยน 2561 เรือ่งหลกัเกณฑก์ำรเบกิจำ่ย

คำ่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมกำรฯ

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหพ้นักงำนสว่นต ำบลทีม่สีทิธเิบกิไดต้ำม

ระเบยีบของทำงรำชกำรทีก่ ำหนดไว ้

- โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของ

ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฉบับพ.ศ.2559

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ทีม่ท 0808.2/ว5862 

ลงวนัที ่12 ตลุำคม 2559

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยไได ้

คา่ใชส้อย 50,000 บาท

คำ่เชำ่บำ้น 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็น

- คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ คำ่ลงทะเบยีนในกำรสง่

พนักงำนสว่นต ำบล พนักงำนจำ้งหรอืผูช้ว่ยปฏบิัตริำชกำรของ อบต.

ไปฝึกอบรม

- คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่เย็บหนังสอืหรอืเขำ้ปกหนังสอื ฯลฯ

- คำ่เชำ่เครือ่งถำ่ยเอกสำรทีเ่กีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำร

- คำ่จำ้งเหมำท ำป้ำยหรอืแผงปิดประกำศ กำรจำ้งท ำโปสเตอร ์

- คำ่จำ้งกำรบันทกึภำพยนตร ์วดีโีอ วดีทัีศน ์คำ่ลำ้งอัดขยำยรปูถำ่ย

- คำ่จำ้งเหมำบรกิำร เพือ่ใหผู้รั้บจำ้งเหมำท ำกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใด 

เชน่ คำ่จำ้งเหมำลำ้งท ำควำมสะอำดถนน คำ่จำ้งเหมำดแูลรักษำที่

สำธำรณะ คำ่จำ้งเหมำสบูน ้ำ คำ่บรกิำรก ำจัดปลวก คำ่ลำ้งอัดฉีด

รถยนต ์

- คำ่จำ้งเหมำจัดท ำของขวญัหรอืของทีร่ะลกึตำ่งๆ  คำ่จำ้งเหมำอืน่ๆ ที่

เป็นกจิกำรในอ ำนำจหนำ้ที่

- คำ่จำ้งเหมำในกำรลำ้งฟิลม์และอัดขยำยภำพ

- คำ่รับวำรสำร เชน่ คำ่บอกรับวำรสำร หนังสอืพมิพ ์เอกสำรทำง

วชิำกำร และกำรจัดท ำจดหมำยขำ่วประชำสมัพันธข์องอบต.

- คำ่จำ้งเหมำในกำรซอ่มแซมไฟฟ้ำทีท่ ำกำร อบต. ซอ่มแซมหอ

กระจำยขำ่วฯลฯ

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว

1452 ลงวนัที ่27 พฤษภำคม 2541 เรือ่งกำรเบกิจำ่ยคำ่จำ้งเหมำ

บรกิำรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 - โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว

7120 ลงวนัที ่9 ธันวำคม 2559 เรือ่งกำรเบกิจำ่ยคำ่จำ้งเหมำบรกิำร

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 20,000 บำท
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รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

วสัดสุ ำนักงำน 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำน เชน่  กระดำษ ปำกกำ ดนิสอ 

ยำงลบ ผงหมกึถำ่ยเอกสำร ไมบ้รรทัด ทีเ่ย็บกระดำษ คลปิหนบี

กระดำษ แฟ้มเอกสำร ฯลฯ  และอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยประเภทนี้ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำครภัุณฑห์รอืซอ่มแซมทรัพยส์นิ

อืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นควำมดแูลของ อบต.หนองแสง ในกองชำ่ง เชน่ รถยนต ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ครภัุณฑต์ำ่งๆ รวมถงึทีด่นิและสงิกอ่สรำ้งในอยูใ่น

ควำมดแูลของกองชำ่ง เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 ,หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

0746 ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2561 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำ

คำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่วสัดุ 200,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ของผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

สมำชกิสภำ พนักงำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้งตำม

ภำรกจิ และพนักงำนจำ้งท่ัวไป ในกองชำ่ง รวมทัง้ผูท้ีไ่ดรั้บค ำสัง่จำก

นำยกฯ ใหป้ฏบิัตหินำ้ทีเ่พือ่ประโยชนข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หรอืทำงรำชกำร โดยจำ่ยเป็นคำ่เบีย้เลีย้งเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ที่

พัก คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ 

คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบนิและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561  และพระรำชกฤษฎกีำคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง

ไปรำชกำร (ฉบับที ่8) พ.ศ.2553

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

วสัดกุอ่สรำ้ง 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดกุอ่สรำ้ง เชน่ ยำงมะตอยส ำเร็จรปู ปนูซี

เมนท ์ตะป ูลวด เครือ่งวดัขนำดเล็ก ตลบัเมตร  ฯลฯ  และอืน่ๆ ทีเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยประเภทนี้ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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คา่สาธารณูปโภค 2,000 บาท

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 2,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดอุปุกรณ์ประกอบและ

อะไหล ่เชำ่น เชน่ อปุกรณ์บันทกึขอ้มลู แผน่ซดี ีแผนดวีดี ี ตลบัผง

หมกึเครือ่งพพิม ์เมำส ์แป้นพมิพ ์เมนบอรด์  แป้นพมิพ ์โปรแกรม 

ฯลฯ  และอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยประเภทนี้ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหน่ังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 350,000 บำท

งบด าเนนิงาน 570,000 บาท

คา่ใชส้อย 370,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณียย์ำกร คำ่ตรำไปรษณียำกร คำ่ธนำณัต ิ 

คำ่ธรรมเนยีมในกำรสง่จดหมำยรำชกำร คำ่ธรรมเนยีมกำรโอนเงนิใน

ระบบบรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส์(GFMIS) ฯลฯ 

และอืน่ๆทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยประเภทนี้

- โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำร

เบกิจำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ กำรเก็บรักษำเงนิ และกำรตรวจเงนิของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ.2558, หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 

0808.2/ว 1814 ลงวนัที ่15 กันยำยน 2548 เรือ่ง ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ

ในกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่หถ้อืวำ่เป็นรำยจำ่ยเมือ่ไดรั้บกำรแจง้ใหช้ ำระหนี้

, หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวนัที ่1 

กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำคำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำร

พจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะคำ่ใชส้อย วสัด ุและ

คำ่สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 620,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำครภัุณฑห์รอืซอ่มแซมทรัพยส์นิ

อืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นควำมดแูลของ อบต.หนองแสง เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนได ้

ตำมปกติ

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 ,หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

0746 ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำ

คำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็น

        - คำ่ก ำจัดสิง่ปฏกิลู

        - คำ่จำ้งเหมำบรกิำร ฯลฯ

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว1452 

ลงวนัที ่27 พฤษภำคม 2541 เรือ่งกำรเบกิจำ่ยคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0313.4/ว7120 

ลงวนัที ่9 ธันวำคม 2559 เรือ่งกำรเบกิจำ่ยคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท
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วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี,่ ยำงนอก, 

ยำงใน,สำยไมล,์ เพลำ, น ้ำมันเบรก, หวัเทยีน, กรวยจรำจร ฯลฯ และ

อืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยประเภทนี้ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คา่วสัดุ 200,000 บาท

วสัดอุืน่ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ถังขยะส ำหรับใหบ้รกิำรประชำชน

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ส ำหรับจัดเก็บขยะ เชน่ เสือ้ 

กำงเกง ถงุมอื ถงุเทำ้ รองเทำ้ เข็มขดั หมวก ผำ้ปิดจมกู ผำ้ปิดปำก  

ฯลฯ

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 60,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ำมันดเีซล  น ้ำมัน

เบนซนิ  น ้ำมันเชือ้เพลงิ น ้ำมันกำ๊ด  น ้ำมันจำรบ ี น ้ำมันเครือ่ง ฯลฯ 

และอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยประเภทนี้ ทีเ่ป็นกจิกำรของอบต.

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถินุำยน 2559 เรือ่งแนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจั่ดเป็นวสัดแุละครภัุณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภท

รำยจำ่ยตำมงบประมำณและหนังสอืสัง่กำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำครภัุณฑ ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ๆทีอ่ยู่

ในควำมดแูล ของ อบต.ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ

- โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

0746 ลงวนัที ่1 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอัตรำ

คำ่ใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลกัษณะ

คำ่ใชส้อย วสัด ุและคำ่สำธำรณูปโภค

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 50,000 บำท

งบลงทุน 50,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 50,000 บาท

76



หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 4/9/2562  14:24:06

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 60,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณฯ 

พระวชริเกลำ้เจำ้อยูหั่ว

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่2  หนำ้ 142 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจำ้สริกิติ ิ ์ 20,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ  พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร

รำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณฯ พระวชริเกลำ้เจำ้อยูห่วั

20,000 บำท

งบด าเนนิงาน 60,000 บาท

คา่ใชส้อย 60,000 บาท

งบด าเนนิงาน 365,000 บาท

คา่ใชส้อย 365,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรเสรมิสรำ้งควำมจงรักภักดตีอ่ชำต ิ

และควำมจงรักภักดตีอ่สถำบันพระมหำกษัตรยิ์

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 5 หนำ้ 143 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน 365,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ สมเด็จ

พระนำงเจำ้สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนินีำถ พระบรมรำชชนนพัีนปีหลวง

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่1 หนำ้ 142 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมจงรักภักดตีอ่ชำต ิและควำมจงรักภักดตีอ่ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรจัดเวทปีระชำคมหมูบ่ำ้นและต ำบล

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ฝึกอบรม และกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่12 หนำ้ 145

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในวยัรุน่ 13,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรจัดงำนวนัผูส้งูอำยุ

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 11 หนำ้ 145 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรจัดเวทปีระชำคมหมูบ่ำ้นและต ำบล 11,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรจัดงำนวนัผูส้งูอำยุ 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำร

ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในวยัรุน่

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 19 หนำ้ 147

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

77



หนำ้ : 1/1

วนัทีพ่มิพ ์: 4/9/2562  14:24:06

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรพัฒนำคณุภำพชวีติผูป่้วยเอดส /์

ผูด้อ้ยโอกำสและครอบครัว/ผูม้รีำยไดน้อ้ยและไรท้ีพ่ ึง่ 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 7 หนำ้ 144

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรพัฒนำศกัยภำพกลุม่สตรตี ำบลหนองแสง 13,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่20 หนำ้ 148 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรพัฒนำคณุภำพชวีติผูป่้วยเอดส/์ผูด้อ้ยโอกำสและครอบครัว/ผูม้ี 13,000 บำท

โครงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรสง่เสรมิกำรประกอบอำชพีของ

ประชำชนต ำบลหนองแสง

- โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้

รว่มกำรแขง่ขนั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่21  หนำ้ 148 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรสง่เสรมิและพัฒนำคณุภำพชวีติของผูส้งูอำยุ ผูพ้กิำร 82,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรพัฒนำศกัยภำพพนักงำนสว่น

ต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำนจำ้ง 

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

ฝึกอบรม และกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่14  หนำ้ 146

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรสง่เสรมิกำรประกอบอำชพีของประชำชนต ำบลหนองแสง 15,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรพัฒนำศกัยภำพกลุม่สตรตี ำบล

หนองแสง

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่17  หนำ้ 147

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
โครงกำรพัฒนำศกัยภำพพนักงำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ และพนักงำน 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรออกหน่วยบรกิำรเคลือ่นทีพ่บ

ประชำชน

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่13  หนำ้ 146

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรอบรมเด็กและเยำวชนรว่มใจตำ้น

ภัยยำเสพตดิ

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่15 หนำ้ 146

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรออกหน่วยบรกิำรเคลือ่นทีพ่บประชำชน 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรสง่เสรมิและพัฒนำคณุภำพชวีติ

ของผูส้งูอำย ุผูพ้กิำร ผูด้อ้ยโอกำส/คนไรท้ีพ่ ึง่ 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 6 หนำ้ 144

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรอบรมเด็กและเยำวชนรว่มใจตำ้นภัยยำเสพตดิ 13,000 บำท
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกฬีาและนนัทนาการ 180,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรสง่ทมีนักกฬีำเขำ้รว่มกำร

แขง่ขนักฬีำรว่มโครงกำรแขง่ขนักฬีำ สำนสมัพันธก์ ำนัน ผูใ้หญบ่ำ้น 

ฯลฯ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และประชำชนท่ัวไป ตำ้นภัยยำเสพ

ตดิ จัดโดยอ ำเภอประจันตคำม

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข็งขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำ

เขำ้รว่มกำรแข็งกฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 1 หนำ้ 154 

โครงกำรแขง่ขนักฬีำภำยในต ำบลหนองแสง 150,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรแขง่กฬีำสำนสมัพันธก์ ำนัน ผูใ้หญบ่ำ้น ฯลฯ องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่และประชำชนท่ัวไป ตำ้นภัยยำเสพตดิ

30,000 บำท

งบด าเนนิงาน 180,000 บาท

คา่ใชส้อย 180,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรสบืสำนประเพณีลอยกระทง 60,000 บำท

งบด าเนนิงาน 190,000 บาท

คา่ใชส้อย 190,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรตำมโครงกำรแขง่ขนักฬีำ

ภำยในต ำบลหนองแสง โดยจำ่ยเป็นคำ่จัดสถำนที ่คำ่อำหำรและ

เครือ่งดืม่ วสัดอุปุกรณ์ คำ่ของรำงวลั คำ่เชำ่เครือ่งเสยีง และคำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดกำรแขง่ขนั

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

-โดยถอืปฎบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข็งขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำ

เขำ้รว่มกำรแข็งกฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่ 2 หนำ้ 154 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 190,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำร โครงกำรหลอ่เทยีนและถวำยเทยีนพรรษำ

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่5  หนำ้ 155 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรสบืสำนประเพณีสงกรำนตต์ ำบล

หนองแสง

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่3  หนำ้ 155 

โครงกำรหลอ่เทยีนและถวำยเทยีนพรรษำ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำร โครงกำรสบืสำนประเพณีลอยกระทง

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่4  หนำ้ 155

โครงกำรสบืสำนประเพณีสงกรำนตต์ ำบลหนองแสง 100,000 บำท
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รวม

รวม
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 2,721,200 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

หมูท่ี ่2 จำกทีด่นินำยยศพนธ ์สำรบีท ถงึทีด่นินำงพัทธนันธ ์ประสำร

กก  ขนำดกวำ้ง 4 เมตร  ยำว 68 เมตร  หนำ 0.15 เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิ

จรำจรไมน่อ้ยกวำ่ 272 ตร.ม. (ตำมแบบแปลนของ อบต.หนองแสง)

-โดยถอืปฏบิัตติำมตำมพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

-ตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่15 หนำ้ 111

ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่5  จำกทีด่นินำงอบุล นก

นอ้ย  ถงึทีด่นินำยตว่น  มำสแสง

491,000 บำท

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่2 จำกทีด่นินำยยศพนธ ์

สำรบีท ถงึทีด่นินำงพัทธนันธ ์ประสำรกก

147,000 บำท

งบลงทุน 2,721,200 บาท

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,721,200 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรกอ่สรำ้งเสรมิผวิจรำจรแอสฟัสตต์ิ

กคอนกรตี หมูท่ี ่1  จำกทีด่นินำยตุย๋ ปรกิสวุรรณ ถงึทีด่นินำงอ ำพร 

สำยสงวน  ขนำดกวำ้งเฉลีย่ 4 เมตร  ยำว 460 เมตร  หนำเฉลีย่ 0.04 

เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิจรำจรไมน่อ้ยกวำ่ 1,840 ตร.ม. (ตำมแบบแปลน

ของ อบต.หนองแสง)

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

-ตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่3 หนำ้ 106

 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

หมูท่ี ่5  จำกทีด่นินำงอบุล นกนอ้ย ถงึทีด่นินำยตว่น มำสแสง  ขนำด

กวำ้ง 4 เมตร   ยำว 225 เมตร   หนำ 0.15  เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิจรำจร

ไมน่อ้ยกวำ่ 900 ตร.ม. (ตำมแบบแปลนของ อบต.หนองแสง)

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

-ตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่39 หนำ้ 119

ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

โครงกำรกอ่สรำ้งเสรมิผวิจรำจรแอสฟัสตต์กิคอนกรตี หมูท่ี ่1  จำกทีด่นิ

นำยตุย๋ ปรกิสวุรรณ ถงึทีด่นินำงอ ำพร สำยสงวน

494,000 บำท
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จ ำนวน
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรกอ่สรำ้งเสรมิผวิจรำจรแอสฟัสตต์ิ

กคอนกรตี หมูท่ี ่2  จำกทีด่นินำยวจิำรณ์ ค ำด ำ ถงึทีด่นินำงกองแพง 

เกตทุองสขุ  ขนำดกวำ้งเฉลีย่ 4 เมตร   ยำว 370 เมตร   หนำเฉลีย่ 

0.04   เมตร หรอืพืน้ทีผ่วิจรำจรไมน่อ้ยกวำ่ 1,480 ตร.ม. (ตำมแบบ

แปลนของ อบต.หนองแสง)

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

-ตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่6 หนำ้ 107

 ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

โครงกำรกอ่สรำ้งเสรมิผวิจรำจรแอสฟัสตต์กิคอนกรตี หมูท่ี ่3  จำกศำลำ

กลำงบำ้น ถงึทีด่นิรอ้ยโทเดชำ ขมุทอง

397,300 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งเสรมิผวิจรำจรแอสฟัสตต์กิคอนกรตี หมูท่ี ่2 

จำกทีด่นินำยวจิำรณ์ ค ำด ำ ถงึทีด่นินำงกองแพง เกตทุองสขุ

397,300 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำร โครงกำรกอ่สรำ้งเสรมิผวิจรำจรแอสฟัสตต์ิ

กคอนกรตี หมูท่ี ่4 จำกทีด่นินำงสำวนติยำ มชียั ถงึทีด่นิ นำงศรสีดุำ 

มำนะบัง  ขนำดกวำ้งเฉลีย่ 4 เมตร ยำว 370 เมตร หนำเฉลีย่ 0.04 

เมตร  หรอืพืน้ทีผ่วิจรำจรไมน่อ้ยกวำ่ 1,480 ตร.ม. (ตำมแบบแปลน

ของ อบต.หนองแสง)

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

-ตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่27 หนำ้ 115 

ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำรโครงกำรกอ่สรำ้งเสรมิผวิจรำจรแอสฟัสตต์ิ

กคอนกรตี หมูท่ี ่3  จำกศำลำกลำงบำ้น ถงึทีด่นิรอ้ยโทเดชำ ขมุทอง  

ขนำดกวำ้งเฉลีย่ 4 เมตร  ยำว 370 เมตร  หนำเฉลีย่ 0.04 เมตร หรอื

พืน้ทีผ่วิจรำจรไมน่อ้ยกวำ่ 1,480 ตร.ม. (ตำมแบบแปลนของ อบต.

หนองแสง)

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

-ตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่21 หนำ้ 113

 ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรกอ่สรำ้งเสรมิผวิจรำจรแอสฟัสตต์กิคอนกรตี หมูท่ี ่4 จำกทีด่นิ

นำงสำวนติยำ มชียั ถงึทีด่นิ นำงศรสีดุำ มำนะบัง

397,300 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนนิกำร โครงกำรกอ่สรำ้งเสรมิผวิจรำจรแอสฟัสตต์ิ

กคอนกรตี หมูท่ี ่6 จำกทีด่นินำงจ ำลอง มชียั  ถงึทีด่นินำยพชิติ แปลก

จติร ขนำดกวำ้งเฉลีย่ 4 เมตร ยำว 370 เมตร หนำเฉลีย่ 0.04 เมตร 

หรอืพืน้ทีผ่วิจรำจรไมน่อ้ยกวำ่ 1,480 ตร.ม. (ตำมแบบแปลนของ 

อบต.หนองแสง)

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำร

พัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 

-ตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำรสว่น

ต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่52 หนำ้ 123

ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

แผนงานการเกษตร

งานอนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้ 95,000 บาท

โครงกำรกอ่สรำ้งเสรมิผวิจรำจรแอสฟัสตต์กิคอนกรตี หมูท่ี ่6 จำกทีด่นิ

นำงจ ำลอง มชียั  ถงึทีด่นินำยพชิติ แปลกจติร

397,300 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรตำมโครงกำรรักน ้ำ รักป่ำ 

รักษำแผน่ดนิ โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ อำท ิเชน่ คำ่อำหำร ,

คำ่อำหำรวำ่งและเครอืงดืม่, คำ่ตอบแทนวทิยำกร, คำ่ยำนพำหนะ, คำ่

วสัดอุปุกรณ์ และคำ่ใชจ้ำ่ยอนืๆ ทีจ่ ำเป็น

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้

รว่มกำรแขง่ขนักฬีำขอองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่4  หนำ้ 158

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง 15,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรรักน ้ำ รักป่ำ รักษำแผน่ดนิ 30,000 บำท

งบด าเนนิงาน 95,000 บาท

คา่ใชส้อย 95,000 บาท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรตำมโครงกำรอนุรักษ์พชือัน

เนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิสมเด็จพระกนษิฐำรำชเจำ้ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี(อพ.สธ.)

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้

รว่มกำรแขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่3  หนำ้ 158

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรตำมโครงกำรสนับสนุนกำร

ด ำเนนิงำนตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้

รว่มกำรแขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่5  หนำ้ 159

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพชือันเนือ่งมำกจำกพระรำชด ำร ิสมเด็จพระ

กนษิฐำรำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

(อพ.สธ.)

50,000 บำท
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หนำ้ : 1/1
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบกลาง 6,084,838 บาท

งบกลาง 6,084,838 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 6,084,838 บาท

เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุ 4,532,516 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอำยใุนต ำบลหนองแสง โดยมวีธิกีำร

ค ำนวณตัง้งบประมำณประเภทนีจ้ำกฐำนขอ้มลูผูส้งูอำยุ 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 

0810.6/ว 2927 ลงวนัที ่25 กรกฏำคม 2562 เรือ่ง กำรซกัซอ้มแนว

ทำงกำรตัง้งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เงนิ

อดุหนุนท่ัวไป เงนิอดุหนุนส ำหรับโครงกำรเสรมิสรำ้งสวสัดกิำรทำง

สงัคมใหแ้กผู่พ้กิำรและทพุพลภำพ โครงกำรสนับสนุนกำรจัด

สวสัดกิำรทำงสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกำสทำงสงัคม และโครงกำรสรำ้ง

หลกัประกันรำยไดแ้กผู่ส้งูอำยุ

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ส ำดบัที ่1  หนำ้ที ่151

ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุทดแทน

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 

0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่28 มถินุำยน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำง

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

-โดยถอืปฏบิัตติำมพระรำชบัญญัตเิงนิทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ส ำดบัที ่11 หนำ้ที ่153

ตั ้ง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกันสงัคมตำมอัตรำก ำหนดเป็นเงนิ

สมทบกองทนุประกันสงัคม (ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตัง้

งบประมำณเพือ่สง่เป็นเงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม ในอัตรำรอ้ยละ

หำ้ของคำ่จำ้งพรอ้มกับหักคำ่จำ้งของพนักงำนจำ้ง สง่เป็นเงนิสมทบ

ในอัตรำเดยีวดว้ย)

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 

0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่28 มถินุำยน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำง

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

-โดยถอืปฎบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ดว่น

ทีส่ดุ ทีม่ท 0809.5/ว9 ลงวนัที ่22 มกรำคม 2557

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบพระรำชบัญญัตปิระกันสงัคม พ.ศ. 2533

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่น

ทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว81 ลงวนัที ่กรกฎำคม 2557

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ส ำดบัที ่5 หนำ้ที ่152

ตั ้ง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนส ำรองจำ่ย 100,000 บำท

เพือ่ใชจ้ำ่ยในกรณีฉุกเฉนิอันเกีย่วกับสำธำรณภัยเกดิขึน้หรอืกำร

บรรเทำปัญหำควำมเดอืดรอ้นของประชำชน เชน่ กำรป้องกันและ

แกไ้ขปัญหำอทุกภัย น ้ำป่ำไหลหลำก แผน่ดนิถลม่ ภัยแลง้ ภัยหนำว  

วำตภัย อัคคภัีย 

 ไฟป่ำและหมอกควนั และโรคตดิตอ่ ฯลฯ

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่

ชว่ยประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2560 

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0313.4/ว667 ลงวนัที ่12 มนีำคม 2545

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว3215 

ลงวนัที ่6 มถินุำยน 2549

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว0684 

ลงวนัที ่8 กมุภำพันธ ์2560

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ทีม่ท 0891.2/ว76 ลงวนัที ่13 มกรำคม 2558

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ทีม่ท 0810.4/ว526 ลงวนัที ่8 มนีำคม 2560

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ทีม่ท 0810.4/ว1064 ลงวนัที ่31 พฤษภำคม 2560

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ทีม่ท 0810.4/ว1173 ลงวนัที ่15 มถินุำยน 2560

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 36,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สงเครำะหผ์ูป่้วยเอดสใ์นต ำบลหนองแสง

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจำ่ยเงนิ

สงเครำะหเ์พือ่กำรยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิกีำร

งบประมำณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 ขอ้ 17

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ส ำดบัที ่3  หนำ้ที ่151

ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

เบีย้ยังชพีคนพกิำร 1,017,600 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรับโครงกำรเสรมิสรำ้งสวสัดกิำรสงัคมใหแ้ก่

ผูพ้กิำรและทพุพลภำพในต ำบลหนองแสง

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่

ชว่ยเหลอืประชำชน ตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่ององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

-โดยถอืปฏบิัตติำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิกีำร

งบประมำณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 ขอ้ 17

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ส ำดบัที ่2  หนำ้ที ่151

ตัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุน

 -โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

 ทีม่ท.0801.4/ว1520 ลงวนัที ่2 สงิหำคม 2560

 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 ขององคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง ล ำดบัที ่6 หนำ้ 152
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จ ำนวน

จ ำนวนเงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 168,722 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จ/บ ำนำญขำ้รำชกำรสว่น

ทอ้งถิน่ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2500 และตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

เงนิบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2536 ในอัตรำรอ้ย

ละ 1 ของประมำณกำรรำยรับ ทกุประเภทตำมขอ้บัญญัต ิรำยจำ่ย

ประจ ำปี ยกเวณ้ประเภทพันธบัตร เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำนกองทนุบ ำนเหน็จบ ำนำญ

ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว29 ลงวนัที ่12 กรกฎำคม 2560

-โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอืส ำนักงำนกองทนุบ ำนเหน็จบ ำนำญ

ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว30 ลงวนัที ่12 กรกฎำคม 2560

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ขององคก์ำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองแสง ส ำดบัที ่7  หนำ้ที ่152

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

  

  

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน 70,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสบทบกองทนุหลกัประกันสขุภำพในระดบัทอ้งถิน่หรอื

พืน้ทีอ่งคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง

ตัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน
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หนำ้ : 1/1

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองแสง

อ ำเภอ ประจันตคำม   จังหวัดปรำจนีบรุี
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