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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคการบริหารสวนตําบลในเมือง 
อําเภอ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

  

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน   
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป              รวม   14,966,319    บาท  
    งบบุคลากร          รวม    10,629,200    บาท  
      เงินเดือน (ฝายการเมือง)        รวม     4,727,000    บาท  
      เงินเดือนนายก/รองนายก         จํานวน   540,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกนายก รองนายก        
      เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก      จํานวน    46,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก        
      เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       จํานวน    46,000   บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก        
      เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล     จํานวน    95,000   บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล        
      เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      จํานวน  4,000,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา ประธานสภา เลขานุการสภา        
      เงินเดือน (ฝายประจํา)        รวม  5,902,200 บาท  
      เงินเดือนพนักงาน          จํานวน  3,821,520 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  

ปลัด อบต. , รองปลัด อบต. , นักบริหารงานท่ัวไป, นิติกร ,นักวิเคราะหฯ      
 ,นักทรัพยากรบุคคล , นักพัฒนาชุมชน .นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

, นักจัดการงานท่ัวไป ,นักปองกันฯ,จพง.ธุรการ ,จพง.ปองกันฯ ฯลฯ       
      เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน         จํานวน 84,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน เชน คาครองชีพชั่วคราว       
 เงินเพ่ิมประจําตําแหนง ฯลฯ        
      เงินประจําตําแหนง          จํานวน  168,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล        
      คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน  1,696,680 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ฯลฯ        
      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง        จํานวน 132,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง เชน คาครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมประจําตําแหนง ฯลฯ    
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    งบดําเนินงาน         รวม 4,241,619 บาท  
      คาตอบแทน         รวม   930,000  บาท  
      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   จํานวน 500,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนตางๆ เชน เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน     
 ดานรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ      
 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ เงินคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง    
 คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทน จนท.ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล      
 เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ        
      คาเบี้ยประชุม          จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมตางๆ        
      คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิกจายตามระเบียบฯ    
 หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ        
      คาเชาบาน           จํานวน 350,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาเชาบาน คาเชาซ้ือบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล        
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน 50,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานสวนตําบล        
       
      คาใชสอย          รวม 2,335,000 บาท  
      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        จํานวน 200,000 บาท  
          เพ่ือจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก      
 คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร     
 คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีฯ คาจางเหมาบริการ    
  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรทัศน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ          
   
      รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       จํานวน 200,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคารับรองในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. พิธีเปดอาคารตางๆ 

คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี การดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการรับเสด็จ 
การดําเนินการในพิธีการตางๆท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามนโยบาย 
หรือขอสั่งการ  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการ 
หรืออนุกรรมการตางๆของ อปท. ฯลฯ   

 
      รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ                  
        คาของรางวัล หรือเงินรางวัล        จํานวน 5,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน   
การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
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        คาใชจายในการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานในวันหยุดหรือวันปดภาคเรียน   จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานในวันหยุดหรือวันปดภาคเรียน 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        จํานวน 200,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     
 และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก     
 คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมตางๆ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
 - เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเดินทางไปราชการ 

   ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

             และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557       
        คาใชจายในการบํารุงรักษา ดูแลท่ีสาธารณประโยชน      จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา ดูแลท่ีสาธารณะประโยชนหรือการดําเนินการตางๆ    
 ท่ีเก่ียวของและอยูในความรับผิดชอบ ของ อบต.ในเมือง 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดิน 

อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันพ.ศ. ๒๕๕๓       
        คาใชจายในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน      จํานวน 400,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตางๆ ฯลฯ 
 รายละเอียดตามท่ีโครงการกําหนด   
        - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
    และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7)  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
   ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรท่ี 5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
   ลําดับท่ี 14 หนา 173       

        คาใชจายในการเลือกตั้ง         จํานวน 500,000 บาท 
  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ ฯลฯ ตามโครงการท่ี อบต.กําหนด 
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรท่ี 5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
    ลําดับท่ี 13 หนา 173 
        คาใชจายในการออกบริการประชาชน       จํานวน  20,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการออกบริการประชาชนของ อบต.ในเมือง รายละเอียดตามท่ีโครงการกําหนด  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 และปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรท่ี 5  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป ลําดับท่ี 8 หนา 172 
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        คาพวงมาลัย ชอดอกไมและพวงมาลา       จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไมและพวงมาลา ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลว. 10  พ.ย.  2530   
เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพ่ือมอบใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม   

        โครงการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการวางแผนพัฒนา       จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการวางแผนพัฒนา     
 รายละเอียดตามท่ีโครงการกําหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ลําดับท่ี 21  หนา 174 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561        

        โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม       จํานวน 50,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม รายละเอียดตามท่ีโครงการกําหนด 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตรท่ี 5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ลําดับท่ี 22 หนา 174 

        คาใชจายในฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งในชุมชน  
ตําบลในเมือง          จํานวน 500,000 บาท  

          เพ่ือจายเปนคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตางๆ ฯลฯ  
 รายละเอียดตามท่ีโครงการกําหนด   

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตรท่ี 5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ลําดับท่ี 5  หนา 171      

        โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ        จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของ อบต.ในเมือง    
 รายละเอียดตามท่ีโครงการกําหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ลําดับท่ี 20  หนา 174 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
      

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม         จํานวน 200,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหใชงานไดตามปกติ  
       -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 2559 
  
      คาวัสดุ          รวม 526,619 บาท  
      วัสดุสํานักงาน          จํานวน 164,619 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในการบริหารงาท่ัวไป 

เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  กระดาษไข  ตรายาง  
น้ําดื่ม น้ําแข็ง  เกาอ้ีพลาสติกสําหรับการประชุม ฯลฯ เปนตน       
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      วัสดุไฟฟาและวิทยุ          จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ 
      วัสดุงานบานงานครัว         จํานวน 40,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ 
       วัสดุกอสราง          จํานวน 7,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ 
      วัสดุยานพาหนะและขนสง         จํานวน 40,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ        
      วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น         จํานวน 150,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ        
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร         จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ        
      วัสดุคอมพิวเตอร          จํานวน 100,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ 
      วัสดุอ่ืน           จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุตางๆ ท่ีไมสามารถจําแนกไดตามรายการวัสดุท่ีกําหนดไว        
  
      คาสาธารณูปโภค         รวม 450,000 บาท  
      คาไฟฟา           จํานวน 300,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาไฟฟาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต.ในเมือง        
      คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล         จํานวน 50,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา น้ําบาดาล ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต.ในเมือง        
      คาบริการโทรศัพท          จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคลื่อนท่ี ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนๆ    
 ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการโทรศัพท ฯลฯ 
      คาบริการไปรษณีย          จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร       
 คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ GFMIS ฯลฯ        
      คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม        จํานวน 80,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาโทรภาพ โทรสาร คาเทเลกซ คาสื่อสารผานดาวเทียม      
 คาใชจายใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  คาบริการอินเตอรเน็ต     
 คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม การบํารุงรักษาระบบเว็บไซต      
 เครอืขายอินเตอรเน็ต รวมถึงคาใชจายอ่ืนๆเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและ    
 คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ และคาสื่อสารอ่ืนๆ  ฯลฯ 
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    งบลงทุน          รวม 75,500 บาท  
      คาครุภัณฑ         รวม 75,500 บาท  
      ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        
        จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร       จํานวน 42,500 บาท  
          เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  ขนาด 4,000  ANSI Lumens 

จํานวน  1  เครื่อง  รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ 
-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย 
ตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562 
 

        จัดซ้ือจอรับภาพ         จํานวน 13,000 บาท 
 เพ่ือจัดซ้ือจอรับภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาดเสนทแยงมุมไมนอยกวา 
 ขนาด  100  นิ้ว เปนจอรับภาพแบบขาตั้งพ้ืน จอรับภาพสามารถมวนเก็บได 

จํานวน  1  เครื่อง รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด (สืบราคาตามทองตลาด) 
-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย 
ตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562 
 

      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ        จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑท่ีอยูในความรับผิดชอบ    
 ขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง 
  -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 2559 

-  เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก 
   ประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  

    ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562 
 
    งบรายจายอ่ืน         รวม    20,000  บาท  
      รายจายอ่ืน         รวม    20,000  บาท  
      รายจายอ่ืน             
        คาจางท่ีปรึกษา         จํานวน 10,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ ฯลฯ 
 มีรายละเอียดท่ี อบต.กําหนด 
        คารังวัดท่ีดิน         จํานวน 10,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคารังวัดท่ีดินท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง 
และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการรังวัดท่ีดิน มีรายละเอียดท่ี อบต.กําหนด 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กองคลัง) 
  งานบริหารงานคลัง         รวม 4,360,480 บาท  
    งบบุคลากร          รวม 2,614,680 บาท  
      เงินเดือน (ฝายประจํา)        รวม 2,614,680 บาท  
      เงินเดือนพนักงาน          จํานวน 2,248,320 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวนตําบล เชน     
 ผอ.กองคลัง , นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการพัสดุ , จพง.จัดเก็บรายได      
 , จพง.พัสดุ , นักวิชาการจัดเก็บรายได ,นักวิชาการคลัง ,จพง.การเงินและบัญชี ฯลฯ        
      เงินประจําตําแหนง          จํานวน 42,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล        
      คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน 300,360 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ฯลฯ        
      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง        จํานวน 24,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง เชน คาครองชีพชั่วคราว       
 เงินเพ่ิมประจําตําแหนง ฯลฯ  
       
    งบดําเนินงาน         รวม 1,580,000 บาท  
      คาตอบแทน         รวม 490,000 บาท  
      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   จํานวน 300,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนตางๆ เชน เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน     
 ดานรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ      
 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ เงินคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง    
 คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทน จนท.ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล      
 เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ        
      คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน 10,000 บาท  
           เพ่ือจายเปนคาปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล 

และลูกจางในกองคลัง  ฯลฯ   
      คาเชาบาน           จํานวน 120,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาเชาบาน คาเชาซ้ือบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล        
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน 60,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
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      คาใชสอย          รวม 870,000 บาท  
      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        จํานวน 200,000 บาท  
          เพ่ือจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก      
 คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร     
 คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีฯ คาจางเหมาบริการ    
 คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรทัศน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 
 
      รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        
        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        จํานวน 150,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     
 และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก     
 คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมตางๆ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
        -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไปราชการ 

ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

        โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษี       จํานวนเงิน 500,000 บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษี     

 เชน คาจางท่ีปรึกษาในการจัดทําแผนท่ีภาษี  คาโปรแกรม คาฝกอบรมการใชงาน    
 การบันทึกขอมูล ฯลฯ        

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียน 
ทรัพยสินของอปท พ.ศ. 2550 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรท่ี 5  
แผนงานบริหารท่ัวไป ลําดับท่ี 24  หนา 174 
        

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม         จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหใชงานไดตามปกติ 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 2559  
       
    คาวัสดุ          รวม 160,000 บาท  
      วัสดุสํานักงาน         จํานวน 70,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ 
      วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น        จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น        
      วัสดุคอมพิวเตอร          จํานวน 80,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ 
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    คาสาธารณูปโภค        รวม  60,000  บาท 
      คาบริการโทรศัพท          จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคลื่อนท่ี ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนๆ    
 ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการโทรศัพท ฯลฯ 
      คาบริการไปรษณีย         จํานวน 50,000 บาท 
          เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร       
 คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ GFMIS ฯลฯ 
   
 งบลงทุน          รวม 165,800 บาท 
 คาครุภัณฑ                   รวม 165,800 บาท 
 ครุภัณฑสํานักงาน 
  จัดซ้ือเกาอ้ี           จํานวน   24,000  บาท  

เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับใชในสํานักงาน รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กําหนด 
 (สืบราคาตามทองตลาด) 
- เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย 
ตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562 

จัดซ้ือเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม       จํานวน  20,000 บาท 
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องเจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลมมือโยก  เขาเลมขนาดความยาวเอกสาร  
กระดาษ A4 เปนชนิดสันหวง  จํานวน  1  เครื่อง และมีรายละเอียดตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ  
- เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย 
ตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ         จํานวน 56,000 บาท 
 เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู  รวมคาติดตั้ง  

จํานวน 2 เครื่อง และมีรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ    
- เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1848 ลว 27 มิ.ย. 2559 

 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931  
ลว. 15 พ.ค. 2562 

 จัดซ้ือโตะ           จํานวน 36,000 บาท  
          เพ่ือจัดซ้ือโตะสําหรับใชในสํานักงาน  รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด  

(สืบราคาตามทองตลาด) 
- เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย 
ตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร           จํานวน  23,000  บาท 

  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง 
   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  
- เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1848 ลว 27 มิ.ย. 2559 

 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931  
ลว. 15 พ.ค. 2562 
 

จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ      จํานวน  4,300  บาท 
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  จํานวน  1  เครื่อง  
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ 
ระบบคอมพิวเตอร  
- เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1848 ลว 27 มิ.ย. 2559 

 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931  
ลว. 15 พ.ค. 2562 
 

จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา         จํานวน  2,500  บาท 
 เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน   1  เครื่อง 

รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ 
ระบบคอมพิวเตอร   
- เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1848 ลว 27 มิ.ย. 2559 

 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931  
ลว. 15 พ.ค. 2562 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      รวม 460,000 บาท  
    งบดําเนินงาน         รวม 400,000 บาท  
      คาตอบแทน         รวม 100,000 บาท  
      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         จํานวน  100,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษา    
 ความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินรางวัล      
 เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ  
      คาใชสอย          รวม 245,000 บาท  
      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        

คาใชจายในการดําเนินงานศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จํานวน  5,000  บาท 
 และศูนย อปพร.อบต.ในเมือง          

          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ ของศูนยปองกันและบรรเทา    
 สาธารณภัยและศูนย อปพร.อบต.ในเมือง 

-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.4  ลําดับท่ี  10  หนา 162 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 

        โครงการปลอดภัยไวกอน         จํานวน 30,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการปลอดภัยไวกอน (ฝกความปลอดภัยทางถนน)      
 สําหรับการใหความรูเก่ียวกับภัยทางถนนใหแกประชาชน เยาวชน นักเรียน      
 นักศึกษา หรือผูท่ีสนใจ ในเขตตําบลในเมือง 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขาอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.4  ลําดับท่ี  8  หนา 162 
       

        โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล       จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายตางๆ ในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล     
 เชน คาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต     
 และเทศกาลหรอืวันหยุดราชการตอเนื่องกันหลายวัน คาตอบแทน อปพร.    
 หรือผูท่ี อบต. สั่งใหปฏิบัติงาน โดยเบิกจายตามระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนตน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขาอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.4  ลําดับท่ี  5  หนา 161 
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       โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ (หลักสูตรทบทวน)   จํานวน 130,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ (หลักสูตรทบทวน) 

ใหกับจิตอาสาและประชาชนในเขต อบต.ในเมือง หรือคาใชจายท่ีเก่ียวของกับ                                            
           การดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขาอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  ยุทธศาสตรท่ี 4  ลําดับท่ี  1  หนา 14 
 

        โครงการฝกอบรมดับเพลิงเบื้องตนครั้งท่ี 1       จํานวน 30,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดโครงการฝกอบรมดับเพลิงเบื้องตนครั้งท่ี 1 ใหกับ                                                     
          ประชาชนท่ัวไปในเขต อบต.ในเมือง หรือคาใชจายท่ีเก่ียวของกับ                                            
           การดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขาอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.4  ลําดับท่ี  15  หนา 163 
        

        โครงการฝกอบรมดับเพลิงเบื้องตนครั้งท่ี 2      จํานวน 30,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดโครงการฝกอบรมดับเพลิงเบื้องตนครั้งท่ี 2  

ใหกับประชาชนท่ัวไปในเขต อบต.ในเมือง หรือคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ 
ตามโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขาอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.4  ลําดับท่ี  15  หนา 163 
 

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม         จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ    
 ขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง 
           - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 2559 
 
            คาวัสดุ         รวม 55,000 บาท  
      วัสดุเครื่องแตงกาย          จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา      
 ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ฯลฯ    
      วัสดุเครื่องดับเพลิง          จํานวน 50,000 บาท  
          เพ่ือจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆ เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง       
 ขอตอสายดับเพลิง สายดับเพลิง และวัสดุอุปกรณตางๆท่ีเก่ียวของกับการดับเพลิง ฯลฯ 
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    งบลงทุน          รวม 60,000 บาท  
      คาครุภัณฑ         รวม 60,000 บาท  
      ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง        
          จัดซ้ือครุภัณฑเครื่องดับเพลิง        จํานวน 60,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือหรือจัดหาครุภัณฑเครื่องดับเพลิงตางๆ     
 เชน เครื่องดับเพลิง รถดับเพลิง รถลากเข็น ชุดดับเพลิง และอุปกรณตางๆ    
 ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ        

-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562 
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แผนงานการศึกษา 

 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา       รวม 6,837,621 บาท  
    งบบุคลากร          รวม 1,798,560 บาท  
      เงินเดือน (ฝายประจํา)        รวม  1,798,560  บาท  
      เงินเดือนพนักงาน          จํานวน 1,433,760 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวนตําบล เชน      
 นักบริหารงานศึกษา , นักวิชาการศึกษา , ครูผูดูแลเด็ก        
      เงินประจําตําแหนง          จํานวน 42,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล        
      คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน 298,800 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง     
 ,ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ฯลฯ        
      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง        จํานวน 24,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง  คาครองชีพชั่วคราว       
 เงินเพ่ิมประจําตําแหนง ฯลฯ 
        
    งบดําเนินงาน         รวม 2,775,561 บาท  
      คาตอบแทน         รวม 275,000 บาท  
      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   จํานวน 180,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ เงินคาตอบแทน    
 คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน เงินตอบแทน จนท.ในการเลือกตั้ง     
 เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ        
      คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        
      คาเชาบาน           จํานวน 60,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาเชาบาน คาเชาซ้ือบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล        
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน 30,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
        
      คาใชสอย          รวม 1,024,780 บาท  
      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก      
 คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร     
 คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีฯ คาจางเหมาบริการ    
 คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรทัศน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 
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      รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ       จํานวน  20,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคารับรองในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. การประชุม     
 พิธีเปดอาคารตางๆ  และคาใชจายในพิธีการตาง ฯลฯ        
      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        
        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        จํานวน   60,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมตางๆ  
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 

 -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไปราชการ 
  ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557        

        คาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา     จํานวน  664,780  บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา    
 รายละเอียดตามโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา      
 เชน คาอาหารกลางวัน คาสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) คาใชจายในการจัดการศูนยฯ 

และคาใชจายท่ี  อบต.ในเมืองตั้งใหเพ่ิมเติม เชน คาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ    
 คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โครงการทัศนศึกษา คาใชสอย คาวัสดุการศึกษา ฯลฯ เปนตน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา 
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2551 
หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1918 ลงวันท่ี  16 มิถุนายน 2552 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.3  ลําดับท่ี 27 หนา 160       

        โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา     จํานวน  150,000  บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา     
 หรือคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ โดยมีรายละเอียดตามท่ีโครงการฯกําหนด 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา 
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2551 
หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1918 ลงวันท่ี  16 มิถุนายน 2552 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.3  ลําดับท่ี 27 หนา 160 

        โครงการทัศนาศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง     จํานวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ หรือคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการฯ 
 โดยมีรายละเอียดตางๆตามท่ีโครงการฯ กําหนด 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา 
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2551 
หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1918 ลงวันท่ี  16 มิถุนายน 2552      
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.3 ลําดับท่ี 1 หนา 157        

       คาบํารุงรักษาและซอมแซม         จํานวน  100,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
           -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 2559 
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      คาวัสดุ          รวม 1,394,781 บาท  
      วัสดุสํานักงาน          จํานวน  40,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ  
      วัสดุไฟฟาและวิทยุ          จํานวน  20,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ        
      วัสดุงานบานงานครัว         จํานวน  20,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ        
      คาอาหารเสริม (นม)          จํานวน 1,239,781 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม)สําหรับเด็กเล็กกอนวัยเรียน เด็กอนุบาล และเด็ก ป1-ป6 
      วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย       จํานวน  30,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตางๆ        
       วัสดุโฆษณาและเผยแพร         จํานวน    5,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ        
      วัสดุกีฬา           จํานวน  10,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬาตางๆ        
      วัสดุคอมพิวเตอร          จํานวน  30,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ 
 
      คาสาธารณูปโภค         รวม 81,000 บาท  
      คาไฟฟา           จํานวน 60,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาไฟฟาตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบกองการศึกษาฯ      
 เชน คาไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง ฯลฯ         
      คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล         จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา น้ําบาดาล ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ    
 เชน คาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง ฯลฯ        
      คาบริการไปรษณีย          จํานวน 1,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย     
 คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ GFMIS ฯลฯ    
      คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม        จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาโทรภาพ โทรสาร คาเทเลกซ คาสื่อสารผานดาวเทียม      
 คาใชจายใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาบริการอินเตอรเน็ต     
 คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม การบํารุงรักษาระบบเว็บไซต     
 เครอืขายอินเตอรเน็ต รวมถึงคาใชจายอ่ืนๆเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและ     
 คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ ฯลฯ  
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    งบลงทุน          รวม 19,500 บาท  
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร   
      จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานสํานักงาน    จํานวน  17,000  บาท 
 เพ่ือเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานสํานักงาน 

 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 -  มีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวา 2  แกนหลัก (2core) 

   ความเร็วไมนอยกวา 2.2 GHzจํานวน  1 หนวย 
-  หนวยความจําหลัก ชนิดDDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิดSATAหรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1TB  
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอแสดงภาพในตัวขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
และมีคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท 
รายจายตามงบประมาณและหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562  

       
       จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา        จํานวน 2,500 บาท  
          เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  

จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร   
-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท 
รายจายตามงบประมาณและหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562 

 
    งบเงินอุดหนุน         รวม 2,244,000 บาท  
      เงินอุดหนุน         รวม 2,244,000 บาท  
      เงินอุดหนุนสวนราชการ         จํานวน 2,244,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.ในเมือง  

(รายละเอียดปรากฏตามท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ)        
 -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     พ.ศ.2559  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 
     องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       รวม 8,214,540 บาท  
    งบบุคลากร          รวม 3,959,040 บาท  
      เงินเดือน (ฝายประจํา)        รวม 3,959,040 บาท  
      เงินเดือนพนักงาน          จํานวน 855,840 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล      
 เชน นักบริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ       
      เงินประจําตําแหนง          จํานวน 42,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล        
      คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน 2,881,200 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ฯลฯ        
      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง        จํานวน 180,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง คาครองชีพชั่วคราว      
 เงินเพ่ิมประจําตําแหนง ฯลฯ 
        
    งบดําเนินงาน         รวม 2,952,000 บาท  
      คาตอบแทน         รวม 382,000 บาท  
      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   จํานวน 300,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ เงินคาตอบแทน    
 คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทน จนท.ในการเลือกตั้ง     
 เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว เงินตอบแทนผูปฏิบัติราชการ    
 อันเปนประโยชนแก อบต.  คาตอบแทนผูท่ี อบต.สั่งปฏิบัติหนาท่ี  

คาตอบแทนอาสาสมัครบริบบาลทองถ่ิน ฯลฯ        
      คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
     คาเชาบาน           จํานวน 72,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาเชาบาน คาเชาซ้ือบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล       
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
        
      คาใชสอย          รวม 1,500,000 บาท  
      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        จํานวน 300,000 บาท  
          เพ่ือจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก      
 คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร     
 คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีฯ คาจางเหมาบริการ    
 คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรทัศน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 
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      รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ       จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคารับรองในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. คารับรองใน    
 การจัดประชุม พิธีเปดอาคารตางๆ คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ 
        
      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        
        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        จํานวน 60,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ     
 นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก      
 คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมตางๆ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557        

        คาใชจายในโครงการหรือกิจกรรมสาธารณสุขตางๆ      จํานวน 800,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาฝกอบรม จัดกิจกรรมนันทนาการ คาเดินทาง คาอาหาร     
 คาท่ีพัก จัดกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวกับดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

-เปนไปตาม พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2557 

        โครงการปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหาโรคระบาด      จํานวน 40,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกัน การเฝาระวังและแกไขปญหาการระบาด     
 ของโรคติดตอและไมติดตอ หรือคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ 

-เปนไปตาม พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2557 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.5  ลําดับท่ี  5  หนา 164 

        โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา              จํานวน 100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามรายละเอียดท่ีโครงการฯ กําหนด 
หรือคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของโครงการฯ ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือ ท่ี มท 0810.5/ว3905  ลว. 29 พ.ย. 2562 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.5  ลําดับท่ี  1  หนา 164 
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       โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการแกไขปญหาเอดสในชุมชน   จํานวน  40,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามรายละเอียดท่ีโครงการฯ กําหนดหรือคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
กับการดําเนินการของโครงการฯ ฯลฯ 
-เปนไปตาม พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.5  ลําดับท่ี  10  หนา 165 

        โครงการใหความรูดานการปฐมพยาบาลและการเฝาระวังปญหาเด็กจมน้ํา   จํานวน 50,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูดานการปฐมพยาบาลและการเฝาระวัง 

ปญหาเด็กจมน้ํา และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ตามท่ี อบต.กําหนด 
- เปนไปตาม พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.5  ลําดับท่ี  19  หนา 166 

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม         จํานวน 100,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหใชงานไดตามปกติ 
        -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 2559 
 
      คาวัสดุ          รวม 1,070,000 บาท  
      วัสดุสํานักงาน          จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ  
      วัสดุไฟฟาและวิทยุ          จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ        
      วัสดุงานบานงานครัว         จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ   
      วัสดุยานพาหนะและขนสง         จํานวน 50,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ 
     วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น         จํานวน 800,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ                
      วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย        จํานวน 150,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย เชน วัสดุในการตรวจโรค     
 น้ํายาเคมีปองกันยุงลาย ทรายอะเบท เวชภัณฑ วัคซีนตางๆ ฯลฯ        
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร         จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ 
      วัสดุเครื่องแตงกาย          จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ 
      วัสดุคอมพิวเตอร          จํานวน 30,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ 
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    งบลงทุน          รวม    903,500  บาท  
      คาครุภัณฑ         รวม    903,500  บาท  
       ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

จัดซ้ือเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถยนต (GPS)           จํานวน  30,000  บาท 
      เพ่ือจายเปนคาเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถยนตใชในการติดตั้ง 
กับรถบรรทุกเครื่องจักรกลท่ีอยู ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
จํานวน   2   เครื่องๆ ละ  15,000  บาท  รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 
 (ตั้งตามราคาทองถ่ิน  เนื่องจากครุภัณฑท่ีตองการไม มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562  

จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป     จํานวน  854,000  บาท 
        เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแคป  ขนาด 1 ตัน  จํานวน 1 คัน 

ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400  ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด 
ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต  แบบดับเบิ้ลแค็บ  รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   

          ของมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ 
-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562 

  
      ครุภัณฑคอมพิวเตอร   
      จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานสํานักงาน    จํานวน  17,000  บาท 
 เพ่ือเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

 โดยมีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวา 2  แกนหลัก (2core)ความเร็วไมนอยกวา 2.2 GHz 
จํานวน  1 หนวย หนวยความจําหลัก ชนิดDDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิดSATAหรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1TB  
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอแสดงภาพในตัวขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
และมีคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562  

       
       จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา        จํานวน  2,500  บาท  
          เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  

จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร   
-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท 
รายจายตามงบประมาณและหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 2562 
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งบเงินอุดหนุน         รวม    400,000  บาท 
เงินอุดหนุน         รวม    400,000  บาท 
     เงินอุดหนุนสวนราชการ              

อุดหนุนการดําเนินการตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข   จํานวน  400,000 บาท 
          เพ่ือเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ 
          พระราชดําริดานสาธารณสุข เชน โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา, 
 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

      โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และคาใชจายอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของตามท่ี อบต.กําหนด 
- เปนไปตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ ว 2072 ลว. 5 ก.ค. 2561 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

         พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.5  ลําดับท่ี  3  หนา 164 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห      รวม   20,000   บาท  
    งบดําเนินงาน         รวม   20,000   บาท  
      คาใชสอย          รวม   20,000   บาท  
      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        
        โครงการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไรและผูดอยโอกาส     จํานวน   20,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร     
 และผูดอยโอกาส ในพ้ืนท่ีตําบลในเมือง 
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 24 
 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561  
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.6  ลําดับท่ี  3  หนา 168 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      รวม 4,135,000 บาท  
    งบบุคลากร          รวม 1,260,000 บาท  
      เงินเดือน (ฝายประจํา)         รวม 1,260,000 บาท  
      เงินเดือนพนักงาน          จํานวน 609,960 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานสวนตําบล เชน 

ผอ.กองชาง , นายชางโยธา , นายชางผังเมือง,ชางโยธา ฯลฯ 
     เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน        จํานวน  24,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง เชน คาครองชีพชั่วคราว 
 เงินเพ่ิมประจําตําแหนง,เงินเพ่ิมตางๆตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ฯลฯ       
      เงินประจําตําแหนง          จํานวน  42,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล        
      คาจางลูกจางประจํา          จํานวน 207,240 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา เงินปรับปรุงคาจางลูกจางประจํา        
      คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน 328,800 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ฯลฯ        
      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง        จํานวน 48,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง คาครองชีพชั่วคราว       
 เงินเพ่ิมประจําตําแหนง ฯลฯ 
        
    งบดําเนินงาน         รวม 1,995,000 บาท  
      คาตอบแทน         รวม 425,000 บาท  
      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   จํานวน 350,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ เงินตอบแทนผูปฏิบัติงาน    
 ท่ี อบต.มีคําสั่งใช  เงินคาตอบแทนคณะกรรมการท่ีเก่ียวจัดซ้ือจัดจางตางๆ  

เงินตอบแทน จนท.ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ  
      คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        
      คาเชาบาน           จํานวน 40,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาเชาบาน คาเชาซ้ือบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล        
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน 30,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล        
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      คาใชสอย          รวม 285,000 บาท  
      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        จํานวน 150,000 บาท  
          เพ่ือจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก      
 คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร     
 คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีฯ คาจางเหมาบริการ    
 คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรทัศน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ         
      รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ       จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการรับรองหรือการจัดเลี้ยงรับรอง การรับรองการจัดประชุม    
 พิธีเปดอาคารตางๆ  พิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี ฯลฯ        
      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        
        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        จํานวน 50,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ     
 นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก      
 คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมตางๆ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557        

        โครงการจัดทําแนวเขตตําบล        จํานวน 30,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําแนวเขตตําบล หรือคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับ   
 การดําเนินโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดิน 
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันพ.ศ. ๒๕๕๓ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 5.2  ลําดับท่ี 1 หนา 175        

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม         จํานวน 50,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหใชงานไดตามปกติ 
      -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 2559 
 
      คาวัสดุ          รวม  1,285,000  บาท  
      วัสดุสํานักงาน          จํานวน 30,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ        
      วัสดุไฟฟาและวิทยุ          จํานวน 200,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ เชนหลอดไฟฟา สตารทเตอร      
 บัลลาสต ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา ในการซอมแซมไฟฟาประจําหมูบาน ฯลฯ  
      วัสดุกอสราง          จํานวน 800,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไมตาง ๆ เหล็ก สี ทินเนอร     
 แปรงทาสี ตะปู คอน เลื่อย คีม ทอน้ํา ทอน้ําประปาตาง ๆ น้ํามันทาไม      
 มีด จอบ เครื่องวัดขนาดเล็ก(ตลับเมตร) ฯลฯ 
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     วสัดุยานพาหนะและขนสง        จํานวน  70,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ   

     วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น         จํานวน 150,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร         จํานวน  5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ        
      วัสดุคอมพิวเตอร          จํานวน 30,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ 
 
    งบลงทุน          รวม  250,000  บาท  
  

      คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        รวม   250,000  บาท  
      คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง           รวม   250,000  บาท 
        คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง      จํานวน   200,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีอยูในความรับผิดชอบ    
 ขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง 

-  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ 
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

      คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือ 
      ใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง 
        คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
         เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง        จํานวน  50,000  บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับคาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน  

นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินและสิ่งกอสราง และหรือการดําเนินการตางๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ 
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 

    งบรายจายอ่ืน         รวม 30,000 บาท  
      รายจายอ่ืน         รวม 30,000 บาท  
      รายจายอ่ืน            
       คารังวัดท่ี /ท่ีสาธารณะประโยชน       จํานวน 30,000 บาท 
          เพ่ือจายเปนคารังวัดท่ี /ท่ีสาธารณะประโยชน ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ    
 องคการบริหารสวนตําบลในเมือง หรือคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ 
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
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    งบเงินอุดหนุน         รวม  600,000  บาท  
      เงินอุดหนุน         รวม  600,000  บาท  
      เงินอุดหนุนสวนราชการ         จํานวน  600,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอพิมาย     
 ในการดําเนินการเก่ียวกับการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาแรงสูง/ต่ํา หรือการ 

ดําเนินการตางๆท่ีเก่ียวของ และอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาพิมายในการดําเนินการ 
เก่ียวกับการขยายเขตจายน้ําประปา  หรือการดําเนินการตางๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ 
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
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  งานไฟฟาถนน         รวม 14,536,000 บาท  
    งบลงทุน          รวม 14,536,000 บาท 
      คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        รวม 14,536,000 บาท 
       คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
1.  โครงการกอสรางถนน  Asphaltic ซ.เลียบลําน้ําจักราช(ชายชล) หมูท่ี  1       จํานวน  275,000  บาท   

วิธีดําเนินการ   กอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   
ยาว  200  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟสทติกคอนกรีต 
ไมนอยกวา  800  ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด    
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  1  หนา 54 

2.  โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี  1         จํานวน  499,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  5.50  เมตร   ยาว  180  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  990  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  148.50  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  17  หนา 55 

3.  โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี  3           จํานวน   344,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   จุดท่ี 1.)  กอสรางถนน คสล. สายบานสวยเชื่อมบานใหมสามัคคี    
ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  150  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี 
คอนกรีตไมนอยกวา  600  ตร.ม  หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  90  ลบ.ม.   
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ      
จุดท่ี 2.)  กอสรางถนน คสล. สายตรงขามโรงสีลุงวัน  ขนาดกวาง  2.00  เมตร    
ยาว  19  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  38  ตร.ม   
หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  5.70  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ     
 จุดท่ี 3.)   กอสรางถนน คสล. สายบาบ ู ขนาดกวาง  1.00  เมตร   ยาว  38  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  38  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  5.70  ลบ.ม.   ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานงานทาง   
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด  พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  37   หนา  57    

4.  โครงการกอสรางถนนหินคลุก   หมูท่ี 3         จํานวน   256,000   บาท     
วิธีดําเนินการ   จุดท่ี 1.)  ลงหินคุลก  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  850  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  255  ลบ.ม.  พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย      
จุดท่ี 2.)  ลงหินคุลก  สายริมเหมือง  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  800  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  240  ลบ.ม.  พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย   ตามรายละเอียด 
และตามแบบ อบต.กําหนด   พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย  

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  39   หนา  57  



125 

 

5.  โครงการกอสรางถนน คสล.สายกลางบาน   หมูท่ี  4         จํานวน   421,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  6.00  เมตร   ยาว  140  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  840  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  126  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  68   หนา  60    

6.  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาอําเภอ – ทารัก  หมูท่ี  4     จํานวน  205,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  100  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  400  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  60  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี   67  หนา  60    

7.  โครงการกอสรางถนน คสล.   หมูท่ี  4           จํานวน  196,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  2.00  เมตร   ยาว  200  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  400  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  60  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี   65  หนา  60    

8.  โครงการกอสรางถนนดินกลบหินคลุก   หมูท่ี 4            จํานวน   58,000   บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  เสริมดิน  ขนาดกวาง  7.00  เมตร   ยาว  106  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร  หรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา  371  ลบ.ม.  พรอมปรับเกลีย่ใหเรียบรอย    
 2)  ลงหินคลุก  ขนาดกวาง  5.00  เมตร   ยาว  106  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  53  ลบ.ม.   พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย  
 ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี 60    หนา  59       

9.  โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี  5            จํานวน   173,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   จุดท่ี 1)   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  3.00  เมตร    
ยาว  65  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  195  ตร.ม   
หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  29.25  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ      
  จุดท่ี 2)   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  55  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  165  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  24.75  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ    
ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  93   หนา  62    



126 

 

10.  โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 5 สายทาหินปูนเช่ือมหมูท่ี 6 และหมูท่ี 15    จํานวน  205,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  100  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรอืมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  400  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  60  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  89   หนา  62 

11.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยหนองไร – ทาหินปูน  หมูท่ี  5    จํานวน  208,000  บาท   
วิธีดําเนินการ    กอสรางรางระบายน้ํา  ขนาดกวาง  0.30 x 0.40  เมตร   ยาว  100  เมตร   
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด  พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  74   หนา 61     

12.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.สายบานกอก – บานรก   หมูท่ี 5    จํานวน   85,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางรางระบายน้ํา  ขนาดกวาง  0.30 x 0.40  เมตร  ยาว  41  เมตร   
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  72   หนา  61    

13.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยปอมวิรัชกุล  หมูท่ี  5       จํานวน  104,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางรางระบายน้ํา  ขนาดกวาง  0.30 x 0.40  เมตร ยาว  50  เมตร   
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด  พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี   80  หนา   61   

14.  โครงการกอสรางถนน คสล.  สายหมูท่ี 6  เช่ือมหมูท่ี  5          จํานวน  184,000  บาท    
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  90  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  360  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  54  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  115   หนา  64    

15.  โครงการกอสรางถนน คสล.    สายเลียบลํานางเหริญ  หมูท่ี  6     จํานวน   380,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  5.00  เมตร   ยาว  150  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  750  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  112.50  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  103   หนา 63     
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16.  โครงการกอสรางถนน คสล.    สายเลียบคลองสงน้ําฝงซาย   หมูท่ี  6     จํานวน   184,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  90  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  360  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  54  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  118   หนา  65    

17.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  หมูท่ี  6           จํานวน   77,000   บาท 
วิธีดําเนินการ    กอสรางรางระบายน้ํา  ขนาด  0.30 x 0.40  เมตร   ยาว  36   เมตร     
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด   

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  111   หนา  64   

18.  โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี  7           จํานวน   53,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  37  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  111  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  16.65  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  134   หนา  66    

19.  โครงการกอสรางถนน คสล.สายเลียบคลองสงน้ําฝงขวา   หมูท่ี 7      จํานวน   292,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  200  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  600  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  90  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  130   หนา 66     

20.  โครงการปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ํา คสล.  หมูท่ี  7  ซอยประชารัฐ     จํานวน  170,000   บาท    
วิธีดําเนินการ   เสริมปากรางระบายน้ํา  ขนาด  0.30 x 0.15  เมตร  ยาว  158  เมตร  (ใชฝาเดิม)    
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  123   หนา  65    

21.  โครงการกอสรางถนน  Asphaltic  หมูท่ี  7         จํานวน  275,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   
ยาว  200  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟสทติกคอนกรีต 
ไมนอยกวา  800  ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด    
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  135    หนา  66    
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22.  โครงการกอสรางถนน  Asphaltic  หมูท่ี  8         จํานวน  196,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง  4.50  เมตร  
ยาว  123  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟสทติกคอนกรีต 
ไมนอยกวา  554  ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด    
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  166  หนา  69     

23.  โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี  8            จํานวน  118,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  58  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  232  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  34.80  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  165   หนา  69    

24.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. จากบานนายอิศราถึงบานนางสุภาพ  
      หมูท่ี 8  (ขางวัดวังหิน)          จํานวน   195,000   บาท 

วิธีดําเนินการ  กอสรางรางระบายน้ํา  ขนาดกวาง  0.30 x 0.40  เมตร  ยาว  94  เมตร    
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  173   หนา  70      

25.  โครงการกอสรางถนน คสล. และหรือซอมแซม  หมูท่ี  8          จํานวน  292,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  200  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  600  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  90  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  442   หนา  95    

26.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  หมูท่ี 9        จํานวน  360,000   บาท 
วิธีดําเนินการ  กอสรางรางระบายน้ํา  ขนาดกวาง  0.30 x 0.40  เมตร  ยาว  173  เมตร 
  ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  192   หนา 72       

27.  โครงการกอสรางถนนดินกลบหินคลุก  หมูท่ี  9            จํานวน  250,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   1)  เสริมดิน  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  815  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.45  เมตร  หรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา  3,260  ลบ.ม.  พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย   
2)  ลงหินคลุก  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  815  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  244.50  ลบ.ม.   พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย   
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  190   หนา  71 
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28.  โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี  9            จํานวน   205,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  100  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  400  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  60  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  187   หนา  71    

29.  โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี  10            จํานวน  205,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  100  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  400  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  60  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  208   หนา 73     

30.  โครงการกอสรางถนน คสล.  สายวัดปา  หมูท่ี  10          จํานวน  249,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  171  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  513  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  76.95  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  210   หนา 73     

31.  โครงการกอสรางถนน  Asphaltic  หมูท่ี  10           จํานวน  211,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   
ยาว  150  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟสทติกคอนกรีต 
ไมนอยกวา  600  ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด    
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  209   หนา  73    

32.  โครงการกอสรางถนน คสล.   หมูท่ี  11            จํานวน   494,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  240  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  960  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  144  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี   218   หนา  74    
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33.  โครงการกอสรางถนน คสล.   หมูท่ี  11  (สายปูตาเจาบาน)       จํานวน   81,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  40  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  160  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  24  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  230   หนา  75    

34.  โครงการกอสรางถนน คสล.และหรือซอมแซม   หมูท่ี 11          จํานวน   205,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  5.00  เมตร   ยาว  80  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  400  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  60  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  445   หนา  95    

35.  โครงการกอสรางถนน คสล.   หมูท่ี  12            จํานวน  216,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน  คสล.  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  150  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  450  ตร.ม.  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  67.50  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ   ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  250   หนา  77    

36.  โครงการกอสรางถนน  คสล.   ซอยน้ําซับ  หมูท่ี  12         จํานวน  490,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน  คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  240  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  960  ตร.ม. หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  144  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียดและ 
ตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  238   หนา  76    

37.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายหลังสหกรณ - บานวังหิน หมูท่ี  13     จํานวน  200,000  บาท 
วิธีดําเนินการ    กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  98  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  392  ตร.ม   หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  58.80  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  262   หนา   78 
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38.  โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี  13           จํานวน  205,000  บาท 
วิธีดําเนินการ     กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  100  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  400  ตร.ม   หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  60  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ   ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  258   หนา  78    

39.  โครงการกอสรางถนน คสล.สายศูนยเศรษฐกิจพอเพียง   หมูท่ี  13     จํานวน   412,000  บาท 
วิธีดําเนินการ    กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  5.00  เมตร   ยาว  160  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  800  ตร.ม   หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  120  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ   ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  283   หนา  80    

40.  โครงการกอสรางถนน คสล.   หมูท่ี  14           จํานวน   40,000   บาท 
วิธีดําเนินการ    กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  6.00  เมตร   ยาว  14  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  84  ตร.ม   หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  12.60  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ   ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  288   หนา   80      

41.  โครงการกอสรางถนนยกระดับ คสล.ทางเขาหมูบานทุงบัวบาน หมูท่ี  14    จํานวน   494,000  บาท 
วิธีดําเนินการ     กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  240  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  960  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  144  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ   ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี   285   หนา  80    

42.  โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมูท่ี  14        จํานวน   20,000  บาท 
วิธีดําเนินการ     ลงหินคุลก  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  134  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  40.20  ลบ.ม.   
พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย  ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด   
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  295   หนา  81  
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43.  โครงการกอสรางถนน คสล.และหรือซอมแซม   หมูท่ี  14         จํานวน   145,000 บาท 
วิธีดําเนินการ     กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  100  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  300  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  45  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ   ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  448   หนา  95    

44.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  หมูท่ี  15          จํานวน  447,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   จุดท่ี 1.)  กอสรางรางระบายน้ํา  ขนาด  0.30 x 0.40  เมตร   ยาว  100 เมตร  
 ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด       
จุดท่ี 2.)   กอสรางรางระบายน้ํา  ขนาด  0.30 x 0.40  เมตร   ยาว  114  เมตร    
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด   พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี   328  หนา  84    

45.  โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูท่ี  15        จํานวน   245,000  บาท 
วิธีดําเนินการ    1.)  กอสรางถนน คสล.  มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  228  ตร.ม   
หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  34.20  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ    
ตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด      
2.)  กอสรางรางระบายน้ํา    ขนาด  0.30 x 0.40  เมตร   ยาว  63  เมตร    
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด  พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  322   หนา  84    

46.  โครงการกอสรางถนน คสล.  สายในเมือง – ทาหลวง   หมูท่ี  16       จํานวน  495,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   จุดท่ี 1) กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ยาว  101  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  505  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  75.75  ลบ.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ    
จุดท่ี 2) กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  5.00  เมตร  ยาว  95  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  475  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  71.25  ลบ.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ   ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  348   หนา  86      

47.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  หมูท่ี  16            จํานวน  189,000  บาท 
วิธีดําเนินการ     กอสรางรางระบายน้ํา  ขนาด  0.30 x 0.40  เมตร  ยาว  91  เมตร    
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด   พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย   

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  332   หนา  85 
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48.  โครงการกอสรางถนน คสล.   หมูท่ี  17          จํานวน   219,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  107  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  428  ตร.ม   หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  64.20  ลบ.ม.      พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย   
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี   366  หนา  88    

49.  โครงการกอสรางถนนดินกลบหินคลุก  หมูท่ี  17        จํานวน   16,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   1)  เสริมดิน  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  65  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร   หรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา   97.50  ลบ.ม.   พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย   
2.)  ลงหนิคุลก  ขนาดกวาง  2.50  เมตร   ยาว  65  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  16.25  ลบ.ม.  พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย   
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี   364  หนา  87    

50.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  หมูท่ี  17         จํานวน   208,000  บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางรางระบายน้ํา  ขนาด  0.30 x 0.40  เมตร  ยาว  100  เมตร    
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด   พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย   

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  365   หนา  88 
51.  โครงการกอสรางถนน คสล.และหรือซอมแซม   หมูท่ี  18        จํานวน   105,000   บาท 

วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  73  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  219  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  32.85  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  452   หนา  95 

52.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  หมูท่ี  18           จํานวน  422,000  บาท 
วิธีดําเนินการ     กอสรางรางระบายน้ํา  ขนาด  0.30 x 0.40  เมตร  ยาว  204  เมตร   
 ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด   พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  380   หนา  89      

53.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายหมูท่ี  18 เช่ือม หมูท่ี 13        จํานวน   205,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  400  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  60  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  374   หนา  88    
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54.  โครงการกอสรางถนนดนิกลบหินคลุก  หมูท่ี  19     จํานวน   52,000  บาท 

วิธีดําเนินการ   1)  เสริมดิน  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  140  เมตร    

หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร   หรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา   280  ลบ.ม.   พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย   

2.)  ลงหินคุลก  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   ยาว  140  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  56  ลบ.ม.  พรอมปรับเกลี่ยใหเรียบรอย   

ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี   392  หนา  90     

55.  โครงการกอสรางถนน คสล.   หมูท่ี  19          จํานวน  82,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  3.50  เมตร  ยาว  46  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  161  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  24.15  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  389   หนา  90     

56.  โครงการกอสรางถนน  Asphaltic  หมูท่ี  19       จํานวน  120,000   บาท 
วิธีดําเนินการ   กอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง  4.00  เมตร   
ยาว  80  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟสทติกคอนกรีต 
ไมนอยกวา  320  ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด    
พรอมปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  390   หนา 90  

57.  โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ําในหมูบาน  หมูท่ี  19       จํานวน  140,000  บาท 

วิธีดําเนินการ   วางทอ คสล.  ขนาด  0.40 x 1.00  เมตร  จํานวน  99  ทอน  พรอมบอพัก   

จํานวน  5  บอ  ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด  พรอมปายโครงการ  จาํนวน  1  ปาย         
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี   395   หนา  90 

58.  โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายสมรไปหนองมน  หมูท่ี  20       จํานวน   492,000   บาท 
วิธีดําเนินการ    กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  340  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  1,020  ตร.ม  หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  153  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ  ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  405   หนา  91 
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59.  โครงการกอสรางถนน คสล.   หมูท่ี  20 เช่ือมหมูท่ี 11        จํานวน   216,000   บาท 
วิธีดําเนินการ    กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  3.00  เมตร   ยาว  150  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  450  ตร.ม   หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  67.50  ลบ.ม.    พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ   ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง   กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย   

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  406   หนา  91    

60.  โครงการกอสรางถนน คสล.   หมูท่ี  21  ซอย 2        จํานวน   281,000   บาท 
วิธีดําเนินการ    กอสรางถนน คสล.  มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  559  ตร.ม  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  83.85  ลบ.ม.   
ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  415   หนา  92     

61.  โครงการกอสรางถนน คสล.   หมูท่ี  21            จํานวน   183,000   บาท 
วิธีดําเนินการ    กอสรางถนน คสล. (ซอย 3 ) หมูท่ี 21  มีพ้ืนท่ีคอนกรีต 
ไมนอยกวา  364  ตร.ม  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   หรือมีปริมาตรคอนกรีต 
ไมนอยกวา  54.60  ลบ.ม.  ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานงานทาง   
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด  พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  420   หนา  93    
 

62.  โครงการกอสรางถนน คสล.และหรือซอมแซม  หมูท่ี  21          จํานวน   160,000   บาท 
วิธีดําเนินการ    1.)  กอสรางถนน คสล.  มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  158  ตร.ม   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  23.70  ลบ.ม.  
ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด      
2.)  กอสรางรางระบายน้ํา    ขนาด  0.30 x 0.40  เมตร   ยาว  37  เมตร    
ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กําหนด  พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  455   หนา  96 

63.  โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 6  หมูท่ี  21         จํานวน   302,000   บาท 
วิธีดําเนินการ    1.)  กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง  4.40  เมตร   ยาว  52  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  228.80  ตร.ม   หรือมีปริมาตร 
คอนกรีตไมนอยกวา  34.32  ลบ.ม.  พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ   ตามรายละเอียด 
และตามแบบมาตรฐานงานทาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยกําหนด      
2.)  กอสรางรางระบายน้ํา    ขนาด  0.30 x 0.40  เมตร   ยาว  63  เมตร   ตามรายละเอียด 
และตามแบบ อบต.กําหนด  พรอมปายโครงการจํานวน  1  ปาย  

 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 1  ลําดับท่ี  414   หนา  92    
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64. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คาK)      จํานวน   30,000   บาท 
     เพ่ือจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได  ตามหนังสือ กค (กวจ) 
0405.2/ว110  ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561  เรื่องซอมแนวทางปฏิบัติในการ 
กําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (K) 
 
  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล       รวม 375,000 บาท  
    งบดําเนินงาน         รวม 375,000 บาท  
      คาใชสอย          รวม 205,000 บาท  
      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        
      โครงการการฝกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน      จํานวน 100,000 บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมการคัดแยกขยะชุมชนในหมูบาน 

เขตองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  จํานวน  20 หมูบาน 
และหรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ  (กองสาธารณสุขรับผิดชอบ) 
- เปนไปตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0810.5/ว7725  ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.5  ลําดับท่ี  24  หนา 166 
  

       โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      จํานวน 50,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     
 ของ อบต.ในเมือง หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   
 และสิ่งปฏิกูลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.ในเมือง (กองสาธารณสุขรับผิดชอบ) 

-เปนไปตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว7725 ลว. 28 ธ.ค. 2561  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.5  ลําดับท่ี  24  หนา 166 
 

       โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.)                                            จํานวน   5,000 บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.)ของ อบต.ในเมือง 

หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ  (กองสาธารณสุขรับผิดชอบ) 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก พ.ศ. 2561 
 

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม         จํานวน 50,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับงานกําจัดขยะ    
 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขรับผิดชอบ)  
       -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 2559 
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      คาวัสดุ          รวม    170,000  บาท  
      วัสดุงานบานงานครัว         จํานวน 160,000  บาท  
          เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว  ท่ีเก่ียวของกับการกําจัดขยะ     
 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน ถังรอบรับขยะในชุมชน ถังขยะอันตรายหรือถังคัดแยกขยะ  

เขง ไมกวาด ฯลฯ (กองสาธารณสุขรับผิดชอบ)        
      วัสดุอ่ืน           จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับงานกําจัดขยะ      
 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขรับผิดชอบ) 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน      รวม 1,060,000 บาท  
    งบดําเนินงาน         รวม 1,050,000 บาท  
      คาใชสอย          รวม 1,050,000 บาท  
      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        
        คาใชจายในการกิจกรรมโครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ               จํานวน 50,000 บาท  
           เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมหรือโครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ     
 รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 

 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  36    หนา  144 
          

        คาใชจายในการโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ                          จํานวน 300,000 บาท  
           เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมหรือโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 

 - เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  54  หนา 146 
 

        คาใชจายในการโครงการศึกษาดูงานดานกิจกรรมผูสูงอายุ      จํานวน 300,000 บาท  
           เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมหรือโครงการศึกษาดูงานดานผูสูงอายุ      
 รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  49  หนา 146 
  

       คาใชจายในการโครงการศึกษาดูงานดานกิจกรรมสตรี       จํานวน 100,000 บาท  
           เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมหรือโครงการศึกษาดูงานดานสตรี      
 รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 

- เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  5  หนา 140 
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        คาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ      จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ      
 การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ     
 หรือตามนโยบายของรัฐบาล 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

        คาใชจายในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน          จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน   
 รายละเอียดตามโครงการท่ี อบต.กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  68  หนา 148 

        คาใชจายในการฝกอบรมตางๆ        จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน    
 เชน การอบรมใหความรูเก่ียวกับประชาธิปไตย การใหความรูเก่ียวกับหนาท่ีพลเมือง    
 สิทธิและหนาท่ีตางๆ การใหความรูตามนโยบายรัฐบาล  ฯลฯ เปนตน 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  30  หนา 143 

       คาใชจายในการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับกลุมสตรีแมบาน                จํานวน 20,000 บาท  
           เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับกลุมสตรีแมบาน 
 รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  24  หนา 143 

      คาใชจายในการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับเด็กและเยาวชน                   จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับเด็กและเยาวชน 
 รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
   ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  67  หนา 148 
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       คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ       จํานวน 20,000 บาท  
            เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมพัฒนาผูสูงอายุ   
   รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  10  หนา 141 

       คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน      จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชน    
 รายละเอียดตามโครงการท่ี อบต.กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  67  หนา 148        

       คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูพิการ      จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูพิการ      
 ตามกิจกรรมหรือโครงการท่ีอบต.กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  48  หนา 146             

      คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสตร ี             จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัวตางๆ    
 รายละเอียดปรากฏตามโครงการท่ี อบต.กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  69  หนา 148 

       คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง                
       และสมานฉันทของคนในชาติ        จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ   
 สมานฉันทของคนในชาติ โดยมีแนวทางตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย    
 หรือตามนโยบายของรัฐบาล รายละเอียดปรากฏตามโครงการท่ี อบต.กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  30  หนา 143 
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      คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมประชาชน    จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมประชาชน     
 เชน การจัดทําแผนชุมชน การจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชน การจัดเวทีประชาคมตางๆ      
 ฯลฯ เปนตน 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  30  หนา 143 

       คาใชจายในการสงเสริมอาชีพผูพิการและผูดูแลผูพิการ       จํานวน 20,000 บาท  
           เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาอาชีพผูพิการและผูดูแลผูพิการ    
 รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยทุธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  33  หนา 144 

        คาใชจายในการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ                         จํานวน 20,000 บาท  
           เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาอาชีพผูสูงอายุ     
 รายละเอียดตามท่ี อบต.กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  24  หนา 143        

        คาใชจายในกิจกรรมสงเสริมอาชีพ                  จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรมสงเสริมอาชีพตางๆ       
 รายละเอียดปรากฏตามโครงการท่ี อบต.กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  24  หนา 143          

       โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ       จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ    
 รายละเอียดถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด      
 ท่ี มท 0310.4/ ว 2128 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561     
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  30  หนา 143 
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       โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด       จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการตอสูยาเสพติด สําหรับกิจกรรมการ   
 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน รวมท้ังการบําบัด ฟนฟูรักษาผูติดยาเสพติด  

รายละเอียดถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด      
 ท่ี มท 0810.6/ ว 3188 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.1 ลําดับท่ี  29  หนา 143 
 

งบเงินอุดหนุน          รวม 10,000 บาท 
     เงินอุดหนุน          รวม 10,000 บาท  
       เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น       
       อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมชวยเหลือประชาชนของ     
       องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   จํานวน  10,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมชวยเหลือประชาชนของ 
 องคการปกครองสวนทองถ่ิน(สถานท่ีกลาง) อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ตามหนังท่ี นม 0023.3/ว 1700 ลว. 8  มีนาคม 2561และมีรายละเอียดตามโครงการท่ีกําหนด    

-  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 4.1  
ลําดับท่ี 2  หนา  14 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    รวม   10,000   บาท  
    งบดําเนินงาน         รวม   10,000   บาท  
      คาใชสอย          รวม   10,000   บาท  
      รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ       จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. พิธีเปดอาคารตางๆ     
 คาใชจายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ 
       
  งานกีฬาและนันทนาการ        รวม   860,000   บาท  
    งบดําเนินงาน         รวม   860,000   บาท  
      คาใชสอย          รวม   655,000   บาท  
      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        
        โครงการ"ในเมืองเกมส"         จํานวน 450,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการ"ในเมืองเกมส"      
 สําหรับจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความสามัคคีและความปรองดอง     
 สมานฉันทของผูนําชุมชน เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี      
 อบต.ในเมือง หรือคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการจัดโครงการฯ 
 (สํานักงานปลัดรับผิดชอบการดําเนินโครงการ) 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.2 ลําดับท่ี 57  หนา  154 
 

        โครงการการแขงขันกีฬาประชาชนและเยาวชน     จํานวน 100,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ สําหรับการแขงขันกีฬา    
 ประชาชนและเยาวชน พนักงานสวนตําบล ผูนําชุมชน ผูบรหิาร สมาชิกสภา     
 หรือตามรายละเอียดท่ีโครงการฯไดกําหนดไว 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.2 ลําดับท่ี 58  หนา  154 
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        โครงการแขงขันกีฬาประจําปของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง    จํานวน  5,000  บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาประจําปของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง    
 โดยมีรายละเอียดตามท่ีโครงการกําหนดไว 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.2 ลําดับท่ี 47  หนา  153 
        

        โครงการฟุตบอล 7 คน "ในเมืองคัพ"       จํานวน 100,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ ฟุตบอล 7 คน "ในเมืองคัพ"      
 โดยมีรายละเอียดตามท่ีโครงการไดกําหนดไว (สํานักงานปลัดรับผิดชอบการดําเนินโครงการ) 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.2 ลําดับท่ี 10  หนา  150 
 

      คาวัสดุ          รวม    205,000  บาท  
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร         จํานวน  5,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ปายโฆษณา พูกันและสี      
 รูปภาพ เลนส ฯลฯ        
      วัสดุกีฬา           จํานวน 200,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสดุกีฬาตางๆ  เชน ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล       
 ตาขายกีฬา เสาตาขายกีฬา ฯลฯ เปนตน  
 
  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น        รวม    542,000   บาท  
    งบดําเนินงาน         รวม      42,000   บาท  
      คาใชสอย          รวม      42,000   บาท  
      รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        
        คาใชจายในการจัดกิจกรรมดานสงเสริมพิธีทางศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒธรรม     
 วิถีชีวิตและประเพณีทองถ่ินตางๆ        จํานวน 30,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมพิธีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     
 วิถีชีวิตและประเพณีทองถ่ินตางๆ  เชน ลอยกระทง สงกรานต การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน    
 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประเพณีเขาพรรษา วัดสําคัญทางศาสนา ฯลฯ     
 และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
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-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.2 ลําดับท่ี 65  หนา  155 
       

        โครงการขนมไทยแสนอรอย        จํานวน 1,500 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการขนมไทยแสนอรอยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.3 ลําดับท่ี 18  หนา  159 
       

        โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง        จํานวน 1,500 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง    
 หรือคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการจัดงานหรือกิจกรรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.2 ลําดับท่ี 67  หนา  156 
        

        โครงการจัดงานวันพอ หรือวันแม ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง   จํานวน 2,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานหรือกิจกรรมในวันพอแหงชาติ หรือวันแมแหงชาติ    
 รวมถึงคาใชจายตางๆท่ีเก่ียวของและจําเปนกับการจัดงานหรือกิจกรรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559   
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.2 ลําดับท่ี 68  หนา  156 
        

        โครงการถวายน้ําปานะชวงเทศกาลเขาพรรษา      จํานวน 2,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการถวายน้ําปานะหรือการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ    
 การถวายน้ําปานะ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.2 ลําดับท่ี 65  หนา  155 



146 

 

         
        โครงการสืบสานประเพณีในวันเขาพรรษา       จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในประเพณีเทศกาลวันเขาพรรษา      
 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.2 ลําดับท่ี 65  หนา  155 
 
    งบเงินอุดหนุน         รวม   500,000   บาท  
      เงินอุดหนุน         รวม   500,000   บาท  
      เงินอุดหนุนสวนราชการ         จํานวน  500,000  บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอพิมายในการจัดงานเทศกาลเท่ียวพิมาย 
 -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลว. 24 มิ.ย.2559 
 และระเบียบกรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 4.2 ลําดับท่ี 62  หนา  155 
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แผนงานการเกษตร 
 

  งานสงเสริมการเกษตร         รวม   1,635,040   บาท  
    งบบุคลากร          รวม      986,040   บาท  
      เงินเดือน (ฝายประจํา)        รวม      986,040   บาท  
      เงินเดือนพนักงาน          จํานวน 647,880 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล       
 ตําแหนงนักบริหารงานเกษตร และ จพง.สวนสาธารณะ ฯลฯ        
      เงินประจําตําแหนง          จํานวน 42,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล        
      คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน 260,160 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ฯลฯ        
       เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง        จํานวน 36,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง คาครองชีพชั่วคราว       
 เงินเพ่ิมประจําตําแหนง ฯลฯ  
       
    งบดําเนินงาน         รวม    589,000   บาท  
      คาตอบแทน         รวม    133,000   บาท  
      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   จํานวน 70,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ เงินคาตอบแทน    
 คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนผูท่ี อบต.มีคําสั่งใชงาน      
 เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ        
      คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        
      คาเชาบาน           จํานวน 48,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาเชาบาน คาเชาซ้ือบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล        
      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
        
      คาใชสอย          รวม     425,000   บาท  
      รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ        จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก      
 คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร     
 คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีฯ คาจางเหมาบริการ     
 คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรทัศน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 
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    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ        
        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        จํานวน 20,000 บาท  
            เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     
 และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก     
 คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมตางๆ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 

 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
 

        คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง             จํานวน 40,000 บาท  
                    เพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุนหรือสงเสริมการดําเนินงานของกลุมเศรษฐกิจพอเพียง    
 ของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.ในเมือง เชน  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
 กลุมเศรษฐกิจพอพียงตนแบบ  โครงการขับเคลื่อนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต ฯลฯ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 3.2 ลําดับท่ี 100  หนา  137 
             

        โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตําบลในเมือง            จํานวน 300,000 บาท  
           เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตําบลในเมือง 
           รวมถึงคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ ฯลฯ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 3.2 ลําดับท่ี 28  หนา  130 

 
        โครงการสงเสริมกิจกรรมดานปศุสัตว       จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมดานปศุสัตว,การเลี้ยงสัตว,การเลี้ยงหมูหลุม 

หรืองานดานอ่ืนๆท่ีดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมกิจกรรมดานปศุสัตวการเลี้ยงสัตว ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
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-  เปนไปตามระเบียบการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ 4) พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 3.2 ลําดับท่ี 9  หนา  128 
 

        โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรการทําเห็ดฟาง ตําบลในเมือง    จํานวน 30,000 บาท  
           เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรการทําเห็ดฟาง ตําบลในเมือง 
 และคาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ ฯลฯ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559   
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขาอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 3.2 ลําดับท่ี 81  หนา  135 
        

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม         จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหใชงานไดตามปกติ 

-  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 2559 
 

      คาวัสดุ          รวม     31,000    บาท  
      วัสดุสํานักงาน          จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ        
      วัสดุกอสราง          จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางตางๆ เชนจอบ  คอน  คีม ชะแลง เสียม     
  เลื่อย ขวาน กบไสไม มีด ฯลฯ          
      วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น         จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือคาเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ        
      วัสดุการเกษตร          จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตรตางๆ ฯลฯ        
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร         จํานวน 1,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ     
      วัสดุคอมพิวเตอร          จํานวน 5,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ 
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    งบลงทุน          รวม 60,000 บาท  
      คาครุภัณฑ         รวม 60,000 บาท  
      ครุภัณฑการเกษตร        
        จัดซ้ือครุภัณฑการเกษตรฯ         จํานวน 10,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑการเกษตรตางๆ เชน เครื่องตัดวัชพืช เครื่องสูบน้ํา     
 ปศุสัตว(ชาง มา วัว ควาย) เครื่องพนยา เครื่องพนยา ตูเก็บเมล็ดพันธุ ฯลฯ              

-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม  2562 
 

    ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
         จัดซ้ือโซลาเซลลเพ่ือใชในโครงการขับเคลื่อนนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต       จํานวน  50,000  บาท 
เพ่ือเปนคาจัดซ้ือจัดซ้ือโซลาเซลล พรอมติดตั้ง  จํานวน 1  ชุดเพ่ือใชในโครงการ 
ขับเคลื่อนนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต  
ตามรายละเอียดและตามแบบท่ี อบต.กําหนด (สืบราคาตามทองตลาด) 
-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด 
ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม  2562 
 

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม        รวม 120,000 บาท  
    งบดําเนินงาน         รวม 120,000 บาท  
      คาใชสอย          รวม 120,000 บาท  
      รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
        โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 และหรือ 
           สมเด็จพระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลท่ี 9       จํานวน 20,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี 10 และหรือสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลท่ี 9  
เชน การกิจกรรมหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือพระราชเสาวนีย 
การสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ฯลฯ เปนตน 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559   
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 3.2 ลําดับท่ี 26  หนา  130 
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        โครงการธนาคารน้ําไตดิน         จํานวน 50,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการธนาคารน้ําไตดิน 

เชน การจัดการใหความรูเก่ียวกับธนาคารน้ําไตดิน คาดําเนินการจัดฝกอบรม 
การจัดนิทรรศการ การจัดการประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาเดินทาง 
คาพาหนะ คาอาหารใหแก ประชาชนท่ีสนใจและคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 3.2 ลําดับท่ี 89  หนา  136 
   

        โครงการปลูกปาเทิดไทองคราชัน         จํานวน 30,000 บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ปลูกปาเทิดไทองคราชัน  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ในการอนุรักษ 

  ทรัพยากรน้ําและปา สรางจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอม 
  และอนุรักษธรรมชาติ  รวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 6.1  ลําดับท่ี 3  หนา  177 
   

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี      จํานวน 20,000 บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และหรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ 

 -  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม และการเขาอบรม 
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตรท่ี 6.1  ลําดับท่ี  5  หนา  177 
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แผนงานงบกลาง 
 

  งบกลาง          รวม    21,868,000    บาท  
    งบกลาง          รวม    21,868,000    บาท  
      งบกลาง          รวม    21,868,000   บาท  
      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        จํานวน 260,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง      
 ตามหลักเกณฑท่ีพระราชบัญญัติเงินประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดไว 
      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน         จํานวน  20,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง      
 ตามหลักเกณฑท่ีพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 กําหนดไว      
      เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ          จํานวน 16,000,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย 
 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 
 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562       
      เบี้ยยังชีพคนพิการ          จํานวน  4,000,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย 
 เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 
 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562         
      เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส         จํานวน    200,000  บาท  
          เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส 
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
 ท่ี มท 0810.6/ว 684 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562        
      สํารองจาย           จํานวน   600,000  บาท  
          เพ่ือเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยหรือความจําเปนเรงดวนท่ีเกิดข้ึน     
 สําหรับบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีของ อบต.ในเมือง ฯลฯ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
-  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
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      รายจายตามขอผูกพัน          
       เงินสมทบกองทุน สปสช.        จํานวน 350,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ.  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ 

 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2561 
 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  
       เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)    จํานวน 438,000 บาท  
          เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)    
 แยกเปน 
 - สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งไว  260,803  บาท 
 - เงินผูรับบํานาญปกติ   ตั้งไว 177,197  บาท 
        เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 3466  

ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ท่ี มท 0808.5/ว 2305  ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 

  
   
 


