




อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที� 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด



ทานประธานสภาฯ ละสมา ิ สภาอ ารบริหารสวนตาบล ันอัด

บัดนีถึ วลาที่ ณะผบริหาร อ อ ารบริหารสวนตาบล ันอัด ะได สนอรา อบั ัติ บประมาณราย ายประ าปีตอสภา
อ ารบริหารสวนตาบล ันอัดอี รั หนึ่ ะนัน ใน อ าสนี ณะผบริหารอ ารบริหารสวนตาบล ันอัด ึ อ ี ใหทานประธาน ละ
สมา ิ ท ทานไดทราบถึ สถานะ าร ลั ตลอด นหลั าร ละ นวน ยบาย ารดา นิน าร ในปี บประมาณ พ.ศ. 2563 ดั ตอไปนี

1. สถานะ าร ลั

1.1 บประมาณราย ายทั่วไป

า ถล บประมาณ

ประ อบ บประมาณราย ายประ าปี บประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 ินฝา ธนา าร านวน 24,829,225.88 บาท

1.1.2 ินสะสม านวน 8,795,080.37 บาท

1.1.3 ินทนสารอ ินสะสม านวน 7,660,350.48 บาท

1.1.4 ราย ารที่ได ัน ินไว บบ อหนีผ พัน ละยั ไมได บิ าย านวน 1 ร าร รวม 149,000.00 บาท

1.1.5 ราย ารที่ได ัน ินไว ดยยั ไมได อหนีผ พัน านวน 13 ร าร รวม 570,758.00 บาท

1.2 ิน า านวน 0.00 บาท

ในปี บประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 ร ฎา ม พ.ศ.2562 อ รป รอ สวนทอ ถิ่นมีสถานะ าร ิน ดั นี

2. ารบริหาร บประมาณ ในปี บประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 ร ฎา ม พ.ศ.2562

1 รายรับ ริ านวน 29,013,483.02 บาท ประ อบดวย

หมวดภาษีอา ร านวน 198,776.50 บาท

หมวด าธรรม นียม าปรับ ละใบอน าต านวน 186,986.00 บาท

หมวดรายได า ทรัพยสิน านวน 131,514.46 บาท

หมวดรายได า สาธารณป ภ ละ ารพาณิ ย านวน 919,530.00 บาท

หมวดรายได บ็ด ตล็ด านวน 620.00 บาท

หมวดรายได า ทน านวน 890.00 บาท

หมวดภาษี ัดสรร านวน 12,642,859.06 บาท

หมวด ินอดหนนทั่วไป านวน 14,932,307.00 บาท

2 ินอดหนนที่รัฐบาลให ดยระบวัตถประส านวน 142,502.60 บาท

3 ราย าย ริ านวน 22,253,551.79 บาท ประ อบดวย

บ ลา านวน 7,351,209.00 บาท

บบ ลา ร านวน 7,620,110.00 บาท

บดา นิน าน านวน 4,425,402.79 บาท

บล ทน านวน 1,751,830.00 บาท

บราย ายอื่น านวน 0.00 บาท

บ ินอดหนน านวน 1,105,000.00 บาท

4 ราย ายที่ าย า ินอดหนนที่รัฐบาลให ดยระบวัตถประส านวน 70,685.00 บาท

5 ราย ายที่ าย า ินสะสม านวน 577,300.00 บาท

6 ราย ายที่ าย า ินทนสารอ ินสะสม านวน 0.00 บาท

7 ราย ายที่ าย า ิน านวน 0.00 บาท



คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลจันอัด
อาเภอโนนสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 229,965.75 232,500.00 214,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 174,034.00 178,200.00 190,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 168,604.17 140,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณปโภคและการพาณิชย์ 1,052,549.00 1,100,000.00 1,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,750.00 10,500.00 3,500.00

หมวดรายได้จากทุน 760.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,633,662.92 1,662,200.00 1,659,400.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,510,366.57 14,267,800.00 15,740,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,510,366.57 14,267,800.00 15,740,600.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,645,795.60 17,070,000.00 17,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,645,795.60 17,070,000.00 17,200,000.00

รวม 31,789,825.09 33,000,000.00 34,600,000.00



คา ถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ ศ

รายจาย รายจายจริงปี 1 ประมาณการ ปี ประมาณการ ปี

จายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,445,752.40 9,403,738.00 9,737,060.00

งบบุคลากร 9,125,291.00 10,240,200.00 10,582,560.00

งบดา นินงาน 5,601,022.29 8,241,762.00 9,117,580.00

งบลงทุน 651,810.00 3,454,300.00 3,532,800.00

งบ งินอุดหนุน 1,496,000.00 1,660,000.00 1,630,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 25,319,875.69 33,000,000.00 34,600,000.00

รวม 25,319,875.69 33,000,000.00 34,600,000.00



ส่วนที� 2

ข้อบัญญัติ

เรื�อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด

อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตาบลจันอัด
อาเภอโนนสง  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,433,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 431,980

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,020,600

แผนงานสาธารณสุข 490,600

แผนงานเคหะและชุมชน 5,351,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 595,000

แผนงานการเกษตร 230,000

ด้านการดาเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 9,737,060

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,600,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,642,400 1,930,080 7,572,480

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 2,225,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,416,880 1,930,080 5,346,960

งบดาเนินงาน 3,042,800 742,780 3,785,580

    ค่าตอบแทน 400,900 247,780 648,680

    ค่าใช้สอย 1,414,900 325,000 1,739,900

    ค่าวัสดุ 510,000 170,000 680,000

    ค่าสาธารณูปโภค 717,000 0 717,000

งบลงทุน 38,000 17,000 55,000

    ค่าครุภัณฑ์ 38,000 17,000 55,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

                                             รวม 8,743,200 2,689,860 11,433,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 234,780 0 234,780

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 234,780 0 234,780

งบดาเนินงาน 137,200 60,000 197,200

    ค่าตอบแทน 87,200 0 87,200

    ค่าใช้สอย 50,000 10,000 60,000

    ค่าวัสดุ 0 50,000 50,000

                                             รวม 371,980 60,000 431,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลจันอัด

อาเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,774,200 0 1,774,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,774,200 0 1,774,200

งบดาเนินงาน 1,062,800 1,637,800 2,700,600

    ค่าตอบแทน 197,800 0 197,800

    ค่าใช้สอย 785,000 767,800 1,552,800

    ค่าวัสดุ 80,000 870,000 950,000

งบลงทุน 95,800 0 95,800

    ค่าครุภัณฑ์ 95,800 0 95,800

งบเงินอุดหนุน 0 1,450,000 1,450,000

    เงินอุดหนุน 0 1,450,000 1,450,000

                                             รวม 2,932,800 3,087,800 6,020,600

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดาเนินงาน 330,600 330,600

    ค่าตอบแทน 144,000 144,000

    ค่าใช้สอย 133,600 133,600

    ค่าวัสดุ 53,000 53,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000

    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

                                             รวม 490,600 490,600



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,001,100 0 0 1,001,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,001,100 0 0 1,001,100

งบดาเนินงาน 1,463,600 0 100,000 1,563,600

    ค่าตอบแทน 142,600 0 0 142,600

    ค่าใช้สอย 720,000 0 100,000 820,000

    ค่าวัสดุ 601,000 0 0 601,000

งบลงทุน 572,000 2,215,000 0 2,787,000

    ค่าครุภัณฑ์ 572,000 0 0 572,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,215,000 0 2,215,000

                                             รวม 3,036,700 2,215,000 100,000 5,351,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดาเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 130,000 130,000

                                             รวม 130,000 130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดาเนินงาน 110,000 70,000 180,000

    ค่าใช้สอย 110,000 70,000 180,000

                                             รวม 110,000 70,000 180,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น

ฐาน รวม

งบลงทุน 595,000 595,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 595,000 595,000

                                             รวม 595,000 595,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้ รวม

งบดาเนินงาน 20,000 210,000 230,000

    ค่าใช้สอย 20,000 210,000 230,000

                                             รวม 20,000 210,000 230,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,737,060 9,737,060

    งบกลาง 9,737,060 9,737,060

                                             รวม 9,737,060 9,737,060







รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลจันอัด

อาเภอ โนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 90,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 31,276.00 37,941.07 44,798.75 40,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีบารุงท้องที่ 46,303.00 48,246.00 45,166.00 49,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 2,600.00 6,308.00 4,176.00 3,500.00 14.29 % 4,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 18,100.00 60,970.00 135,825.00 140,000.00 -14.29 % 120,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 98,279.00 153,465.07 229,965.75 232,500.00 214,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,078.00 24.00 1,940.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 198,680.00 107,320.00 88,900.00 140,000.00 -7.14 % 130,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 2,780.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 0.00 0.00 420.00 400.00 25.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมคาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 500.00 400.00 25.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 24,475.00 18,788.00 15,720.00 10,000.00 60.00 % 16,000.00

     ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 400.00 500.00 0.00 100.00 % 400.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 6,696.00 0.00 38,459.00 1,000.00 1,300.00 % 14,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 8,900.00 10,800.00 12,240.00 10,000.00 20.00 % 12,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

1,800.00 200.00 2,800.00 4,000.00 12.50 % 4,500.00

     ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1,150.00 650.00 2,050.00 800.00 25.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 286.00 1,202.00 505.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

หน้า : 1/3วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  10:37:07



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 1,119.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 254,065.00 153,283.00 174,034.00 178,200.00 190,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 158,779.06 144,339.50 168,604.17 140,000.00 7.14 % 150,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 5,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 164,219.06 144,339.50 168,604.17 140,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,095,670.00 1,034,615.00 1,052,549.00 1,100,000.00 0.00 % 1,100,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,095,670.00 1,034,615.00 1,052,549.00 1,100,000.00 1,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 4,950.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 13,100.00 0.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00

     ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 6,903.00 972.00 2,800.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,903.00 14,072.00 7,750.00 10,500.00 3,500.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 6,455.00 760.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 6,455.00 760.00 1,000.00 1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 242,136.44 540,435.82 401,048.51 250,000.00 100.00 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ 7,612,854.43 7,666,977.83 7,979,066.96 7,500,000.00 6.67 % 8,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,226,456.04 2,195,752.13 2,377,952.21 2,250,000.00 11.11 % 2,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 133,240.18 114,341.17 106,723.17 125,000.00 -4.00 % 120,000.00

     ภาษีสุรา 1,026,517.07 1,044,283.29 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,209,152.45 2,517,589.28 4,041,901.42 3,700,000.00 10.81 % 4,100,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 56,106.91 57,904.20 51,321.89 50,000.00 20.00 % 60,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 35,328.50 38,997.80 46,055.51 41,000.00 46.34 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 404,550.00 351,624.00 506,035.00 350,000.00 14.29 % 400,000.00

หน้า : 2/3วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  10:37:07



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 261.90 1,800.00 -66.67 % 600.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,946,342.02 14,527,905.52 15,510,366.57 14,267,800.00 15,740,600.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา 6,037,867.00 14,320,193.54 14,645,795.60 17,070,000.00 0.76 % 17,200,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,037,867.00 14,320,193.54 14,645,795.60 17,070,000.00 17,200,000.00

รวมทุกหมวด 21,603,345.08 30,354,328.63 31,789,825.09 33,000,000.00 34,600,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลจันอัด

อาเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,600,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 214,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 90,000 บาท
        คาชี้แจง  ประมาณการไว้ครั้งแรก
ภาษีป้าย จานวน 4,000 บาท
        คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จานวน 120,000 บาท
        คาชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 190,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 500 บาท
        คาชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จานวน 130,000 บาท
         คาชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จานวน 10,000 บาท
         คาชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จานวน 500 บาท
         คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จานวน 500 บาท
         คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จานวน 16,000 บาท
         คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 400 บาท
        คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จานวน 14,000 บาท
         คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จานวน 12,000 บาท
         คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จานวน 4,500 บาท

         คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จานวน 1,000 บาท
         คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 1,500 บาท
         คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จานวน 150,000 บาท
        คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,100,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน 1,100,000 บาท
        คาชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จานวน 1,000 บาท
        คาชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร จานวน 500 บาท
        คาชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จานวน 2,000 บาท
        คาชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จานวน 1,000 บาท
        คาชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,740,600 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จานวน 500,000 บาท
        คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 8,000,000 บาท
                คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จานวน 2,500,000 บาท
                คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 120,000 บาท
                คาชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จานวน 4,100,000 บาท
                คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จานวน 60,000 บาท
                คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จานวน 60,000 บาท
                คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จานวน 400,000 บาท
                คาชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จานวน 600 บาท
                คาชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา

จานวน 17,200,000 บาท

        คาชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  10:38:06 หน้า : 3/3



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

หน้า : 1/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:30

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบบุคลากร 5,642,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 34,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั�วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั�วไป
งานบริหารทั�วไป 8,743,200 บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด

อําเภอ โนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล แยกรายละเอียด 
ดังนี�
                (1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750.-บาท จํานวน 12 เดือน
                (2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอัตราเดือนละ 880.-บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 
เดือน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 2 พ.ศ. 2557

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล แยกรายละเอียด ดังนี�
                (1) เงินเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 20,400.-บาท จํานวน 12 เดือน
                (2) เงินเดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 11,220.-บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 2 พ.ศ. 2557



จํานวน

จํานวน

จํานวน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล แยกรายละเอียด ดังนี�
                (1) ค่าตอบแทนพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 1,750.-บาท จํานวน 12 เดือน
                (2) ค่าตอบแทนพิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 880.-บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 2 พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 1,540,800 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล แยก
รายละเอียด ดังนี�
                (1) ค่าตอบแทนของประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220.-บาท จํานวน 12 
เดือน
                (2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180.-บาท จํานวน 12 เดือน
                (3) ค่าตอบแทนของคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 14 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200.-บาท จํานวน 12 
เดือน
                (4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200.-บาท จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 2 พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร 86,400 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล แยกรายละเอียด ดังนี�
                (1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200.-บาท จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 2 พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,416,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน 2,638,140 บาท
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            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเงินเพิ�มพิเศษเพื�อการสู้รบ (พสร.) ตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักปลัด แยกรายละเอียด ดังนี�
                (1) ค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 7,000.-บาท จํานวน 12 เดือน
                (2) เงินเพิ�มพิเศษเพื�อการสู้รบ (พสร.) ตําแหน่งหัวหน้า
สํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 900.-บาท จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง กําหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ�นได้รับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที� 22 เมษายน 2547 และ 
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที� มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที� 1 กรกฎาคม 2558 เรื�อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง 
กําหนดมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ�น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นได้รับเงินเพิ�ม
การครองชีพชั�วคราว (ฉบับที� 2)

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ�มอื�นๆ ที�
จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ีให้แก่
พนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัด จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณตั�ง
จ่ายไว้จํานวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี�
                (1) ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ�น) จํานวน 1 อัตรา
                (2) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั�วไป) จํานวน 1 
อัตรา
                (3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
                (4) นิติกร ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
                (5) นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
                (6) นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
                (7) นักจัดการงานทั�วไป ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
            - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื�อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 
จํานวนอัตราตามที�ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป ี(2561-2563 และ
ที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน) 

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 94,800 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และหัวหน้าสํานักปลัด แยกรายละเอียด ดังนี�
                (1) ค่าเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
ในอัตราเดือนละ 7,000.-บาท จํานวน 12 เดือน
                (2) ค่าเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือน
ละ 3,500.-บาท จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื�อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 197,940 บาท

เงินประจําตําแหน่ง 126,000 บาท
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            - เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวของพนักงานจ้าง
สํานักงานปลัด จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2542

งบดําเนินงาน 3,042,800 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั�วไป และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักงานปลัด จํานวน 3 อัตรา จํานวน 
12 เดือน
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2542

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐาน
ทั�วไปเกี�ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที� 5)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ของสํานักงานปลัด ที�ผ่านการประเมินและมีสิทธิได้รับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทน 400,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 290,900 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของสํานักงานปลัด ที�ปฏิบัติงานตาม
หน้าที�ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที�ตั�งสํานักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั�นนอกเวลาราชการในที�ตั�งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที�ตั�งสํานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั�นนอกเวลาราชการนอกที�ตั�งสํานักงาน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน 60,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
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            - เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ที�มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที�สุด ที� กค 0422.3/ว 257 ลง
วันทึ� 28 มิถุนายน 2559 เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว 
4522 ลงวันที� 9 สิงหาคม 2559 เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั�งการต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลของ
สํานักงานปลัด ที�มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ�มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ�นหรือหนังสือสั�งการต่าง  ๆที�เกี�ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 บาท



รวม

จํานวน

จํานวน

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 265,000 บาท

ค่าใช้สอย 1,414,900 บาท
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            - เพื�อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพื�อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื�องดื�ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องในการเลี�ยงรับรองรวมทั�งค่าบริการด้วย และ
ค่าใช้จ่ายอื�นซึ�งจําเป็นต้องจ่ายเกี�ยวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล 
หรือคณะบุคคลที�มานิเทศตรวจเยี�ยมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ 
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าเลี�ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ�น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งตามกฎหมาย
เพื�อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื�องดื�มต่างๆ เครื�องใช้ในการเลี�ยงรับรอง และ
ค่าบริการอื�นๆ ซึ�งจําเป็นต้องจ่ายที�เกี�ยวกับการเลี�ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ�น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที�ได้รับ
การแต่งตั�งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั�งการ ของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.4/ว 
2381 ลงวันที� 28 กรกฎาคม 2548 เรื�อง การตั�งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี�ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
                (1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าซักฟอก
                (2) ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
                (3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน
                (4) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
                (5) ค่าติดตั�งโทรศัพท ์เครื�องรับสัญญาณต่างๆ 
                (6) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ของ อปท.
                (7) ค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที� 16 
กรกฎาคม 2556 เรื�องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 
มีนาคม 2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 48,300 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

การเดินทางไปราชการ 91,600 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
ของพนักงานส่วนท้องถิ�น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของสํานักงาน
ปลัด
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั�งการที�เกี�ยวข้อง

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ 20,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่านํ�าดื�มพร้อมนํ�าแข็ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและ
เกี�ยวข้อง
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 95 ลําดับที� 2

โครงการ อบต.จันอัดพบประชาชน 5,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.จันอัดพบ
ประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่านํ�าดื�มพร้อมนํ�าแข็ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและ
เกี�ยวข้อง
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 96 ลําดับที� 4



จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

200,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื�อ
เพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที�ฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่ากระเป๋า
หรือสิ�งที�ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าที�พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพิ�มเติม
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 96 ลําดับที� 3
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
กระเป๋าหรือสิ�งที�ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่างและเครื�องดื�ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 97 ลําดับที� 7

โครงการเลือกตั�ง 700,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตั�งนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามที�คณะกรรมการเลือกตั�งกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา 
หรือกรณีแทนตําแหน่งที�ว่าง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องใน
การเลือกตั�ง
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
3675 ลงวันที� 6 กรกฎาคม 2561
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 96 ลําดับที� 5
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รวม
จํานวน

จํานวน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 75,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื�อให้สามารถ
ใช้งานตามปกต ิเช่น คอมพิวเตอร ์เครื�องโทรสาร รถจักรยานยนต ์
รถยนต ์ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่านยในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น 
ถาด แก้วนํ�า จานรอง ผงซักฟอก สบู ่นํ�ายาดับกลิ�น แปลง ไม้กวาด 
กระติกนํ�าร้อน กระติกนํ�าแข็ง กระจกเงา ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถังขยะ นํ�า
จืดที�ซื�อจากเอกชน ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ�นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น ปากกา 
เครื�องคิดเลข ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี�พลาสติก ที�เย็บกระดาษ ตรา
ยาง กุญแจ นํ�ายาลบคําผิด กระดาษ หมึก ดินสอ เทปกาว ซองเอกสาร 
ซองจดหมาย ตลับผงหมึก สมุด แฟ้ม ธงชาต ิธงตราสัญลักษณ ์พาน
พุ่ม กรวย นํ�าดื�มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 บาท

ค่าวัสดุ 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 200,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท
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            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น สปริง
เกลอร ์จอบหมุน จานพรวน คราดซี�พรวนดิน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว ์อาหารสัตว ์พืชและสัตว ์วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น วัสดุสิ�นเปลือง 
รายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั�ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม นํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันดีเซล 
นํ�ามันก๊าด นํ�ามันเบนซิน นํ�ามันเตา นํ�ามันจารบ ีนํ�ามันเครื�อง ถ่าน 
ก๊าส ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุการเกษตร 10,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น ไข
ควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื�อน คีมล๊อค กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต ์
นํ�ามันเบรก น๊อตและสกร ูสายไมล ์เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต ์
เครื�องยนต(์อะไหล)่ เบรก ครัช หม้อนํ�า หัวเทียน แบตเตอรี� ล้อ ถัง
นํ�ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต ์ ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 250,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท
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ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�ง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นเกี�ยวกับการใช้บริการ เช่น การ
เช่าเครื�อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท ์ฯลฯ ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ค่าไฟฟ้า 590,000 บาท
            - เพื�อจ่ายค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที�สาธารณะ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร ์
กระดาษต่อเนื�อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ค่าสาธารณูปโภค 717,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัต ิค่าดวงตราไปรษณียา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553



จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

งบลงทุน 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 38,000 บาท

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 100,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื�อสาร ค่าสื�อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื�อสารอื�นๆ เช่น ค่าเคเบิ�ลทีว ีค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื�อให้ได้มาซึ�งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นเกี�ยวกับการใช้
บริการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 
ทําลายครั�งละ 10 แผ่น จํานวน 1 เครื�อง โดยมีคุณลักษณะดังนี�
                (1) ขนาดที�กําหนดเป็นแบบทําลายขึ�นตํ�าต่อครั�ง
                (2) ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 107 ลําดับที� 6

เครื�องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื�องทําลายกระดาษ 20,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องโทรสาร แบบใช้กระดาษแบบ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั�งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครื�อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี�
                (1) หมายถึงเครื�อง Facsimile หรือ โทรภาพ
                (2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
                (3) ขนาดที�กําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขึ�นตํ�า
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 108 ลําดับที� 17
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เงินอุดหนุน 20,000 บาท

งานบริหารงานคลัง 2,689,860 บาท
งบบุคลากร 1,930,080 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก ่ผู้อํานวยการกองคลัง 
ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื�อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอําเภอโนนสูงตามโครงการการจัดงานรัฐพิธีและป้องกันสภาบัน   
 อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

20,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอโนนสูง เพื�อดําเนิน
โครงการการจัดงานรัฐพิธีและป้องกันสภาบัน อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา จํานวนเงิน 20,000.-บาท
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 95 ลําดับที� 1

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ�มอื�นๆ ที�
จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ีให้แก่
พนักงานส่วนตําบลของกองคลัง จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั�งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี�
                (1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จํานวน 1 
อัตรา
                (2) นักวิชาการเงินและบัญช ีปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
                (3) นักวิชาการพัสด ุปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
                (4) นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
            - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื�อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 
จํานวนอัตราตามที�ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป ี(2561-2563 และ
ที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน) 

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,930,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน 1,551,720 บาท
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            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ีจํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื�อง มาตรฐาน
ทั�วไปเกี�ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที� 5)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 216,360 บาท

ค่าตอบแทน 247,780 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 192,780 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวของพนักงานจ้าง
กองคลัง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2542

งบดําเนินงาน 742,780 บาท

              - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั�วไป และเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองคลัง จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2542

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของกองคลัง ที�ปฏิบัติงานตามหน้าที�ปกติ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที�ตั�งสํานักงานและได้
ปฎิบัติงานนั�นนอกเวลาราชการในที�ตั�งสํานักงานหรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที�ตั�งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั�นนอก
เวลาราชการนอกที�ตั�งสํานักงาน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

            - เพื�อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ของกองคลัง ที�ผ่านการประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที� กค 0402.5/
ว 156 ลงวันที� 19 กันยายน 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท



จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกอง
คลัง ที�มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ�มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ�นหรือหนังสือสั�งการต่าง  ๆที�เกี�ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน 42,000 บาท

หน้า : 15/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:30

              - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
                (1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าซักฟอก
                (2) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
                (3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน
                (4) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
                (5) ค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที� 16 
กรกฎาคม 2556 เรื�องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 
มีนาคม 2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซี�งบริการ 100,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจําของกองคลัง ที�มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที�สุด ที� กค 0422.3/ว 257 ลง
วันทึ� 28 มิถุนายน 2559 เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว 
4522 ลงวันที� 9 สิงหาคม 2559 เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั�งการต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง

ค่าใช้สอย 325,000 บาท
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รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
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โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.จันอัด 15,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ�ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.จันอัด เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็น ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 97 ลําดับที� 6

โครงการปรับปรุงระบบแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 150,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบ
แผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยดําเนินการสํารวจข้อมูล
ภาคสนามในการจัดทําแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้ครอบคลุม
พื�นที�ทั�ง 8 หมู่บ้าน สํารวจโรงเรือนประกอบการและป้าย สํารวจและ
บันทึกข้อมูลเกี�ยวกับโรงเรือนสิ�งปลูกสร้างและป้าย ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 79 ลําดับที� 1

การเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
ของพนักงานส่วนท้องถิ�น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของกองคลัง
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั�งการที�เกี�ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท
              - เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื�อให้
สามารถใช้งานตามปกต ิเช่น คอมพิวเตอร ์เครื�องโทรสาร 
รถจักรยานยนต ์รถยนต ์ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553



รวม
จํานวน

จํานวน

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ�นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น ปากกา 
เครื�องคิดเลข ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี�พลาสติก ที�เย็บกระดาษ ตรา
ยาง กุญแจ นํ�ายาลบคําผิด กระดาษ หมึก ดินสอ เทปกาว ซองเอกสาร 
ซองจดหมาย ตลับผงหมึก สมุด แฟ้ม ธงชาต ิธงตราสัญลักษณ ์พาน
พุ่ม กรวย นํ�าดื�มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

ค่าวัสดุ 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 150,000 บาท

หน้า : 17/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:30

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร ์
กระดาษต่อเนื�อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553



รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

เครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั�งโต๊ะ 17,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั�งโต๊ะ จํานวน 
1 เครื�อง โดยมีคุณลักษณะดังนี�
                (1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 
GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
                (2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
                (3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
                (4) ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
                (5) มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
                (6) มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
                (7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
                (8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว จํานวน 1 
หน่วย
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 110 ลําดับที� 44 

ค่าครุภัณฑ์ 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน 17,000 บาท

หน้า : 18/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:30

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ�มอื�นๆ ที�
จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ีให้แก่
พนักงานส่วนตําบล โดยคํานวณตั�งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
รายละเอียดดังนี�
                (1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง. 
จํานวน 1 อัตรา
            - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื�อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 
จํานวนอัตราตามที�ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป ี(2561-2563 และ
ที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 234,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน 234,780 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน 371,980 บาท

งบบุคลากร 234,780 บาท



รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

งบดําเนินงาน 137,200 บาท

หน้า : 19/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:30

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. ที�มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ�มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ�นหรือหนังสือสั�งการต่าง  ๆที�เกี�ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที�เสียไปเพื�อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที�ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมาย
            - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาต ิว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2560

ค่าเช่าบ้าน 32,400 บาท

ค่าตอบแทน 87,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 50,000 บาท

              - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั�งการที�เกี�ยวข้อง

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
การเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. ที�มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที�สุด ที� กค 0422.3/ว 257 ลง
วันทึ� 28 มิถุนายน 2559 เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว 
4522 ลงวันที� 9 สิงหาคม 2559 เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั�งการต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง

ค่าใช้สอย 50,000 บาท



จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

โครงการจัดตั�งจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่ 20,000 บาท

หน้า : 20/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:30

งบดําเนินงาน 60,000 บาท
ค่าใช้สอย 10,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั�งจุด
ให้บริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต ์เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น
และเกี�ยวข้องกับโครงการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที� 5 เมษายน 2562 และหนังสือสั�งการที�
เกี�ยวข้อง
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 93 ลําดับที� 2

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 60,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั�งจุด
ให้บริการประชาชนในเทศกาลปีใหม ่เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและ
เกี�ยวข้องกับโครงการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที� 5 เมษายน 2562 และหนังสือสั�งการที�
เกี�ยวข้อง
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 93 ลําดับที� 1

โครงการจัดตั�งจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ 20,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น
และเกี�ยวข้องกับโครงการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� 
มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที� 5 เมษายน 2562 และหนังสือสั�งการที�
เกี�ยวข้อง
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 93 ลําดับที� 3

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000 บาท



รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

วัสดุก่อสร้าง 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ�นเปลือง รายจ่ายที�ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง 
อาทิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ�ว เสียม เลื�อย ขวาน เทปวัด
ระยะ ตลับเมตร ลูกดิ�ง สว่าน อ่างล้างมือ โถส้วม ส ีปูนซีเมนต ์ทราย อิฐ
หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื�อง สังกะส ีตะป ูเหล็กเส้น แปรงทาส ีปูนขาว 
ท่อนํ�าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

หน้า : 21/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:30

วัสดุเครื�องแต่งกาย 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื�องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น 
เครื�องแบบ เสื�อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น ไข
ควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื�อน คีมล๊อค กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต ์
นํ�ามันเบรก น๊อตและสกร ูสายไมล ์เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต ์
เครื�องยนต(์อะไหล)่ เบรก ครัช หม้อนํ�า หัวเทียน แบตเตอรี� ล้อ ถัง
นํ�ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต ์ ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553



จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

วัสดุเครื�องดับเพลิง 20,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื�องดับเพลิง วัสดุสิ�นเปลือง 
รายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั�ง อาทิเช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

หน้า : 22/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:30

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ�มอื�นๆ ที�
จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ีให้แก่
พนักงานส่วนตําบลกองการศึกษาฯ จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั�งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี�
                (1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นัก
บริหารงานศึกษา) จํานวน 1 อัตรา
                (2) นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
                (3) คร ูจํานวน 1 อัตรา
                (4) ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
            - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื�อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 
จํานวนอัตราตามที�ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป ี(2561-2563 และ
ที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน) 

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,774,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน 1,372,200 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 2,932,800 บาท

งบบุคลากร 1,774,200 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื�อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542
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            - เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวของพนักงานจ้าง
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 
เดือน
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2542

งบดําเนินงาน 1,062,800 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั�วไป และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2542

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที�ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที�ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที�ตั�ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั�นนอกเวลาราชการในที�ตั�งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที�ตั�งสํานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั�นนอกเวลาราชการนอกที�ตั�งสํานักงาน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน 60,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที�ผ่านการประเมินและมี
สิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

ค่าตอบแทน 197,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 126,800 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที�มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จํานวน 12 
เดือน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ�มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ�นหรือหนังสือสั�งการต่าง  ๆที�เกี�ยวข้อง
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รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 700,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที�มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ  
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที�สุด ที� กค 0422.3/ว 257 ลง
วันทึ� 28 มิถุนายน 2559 เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว 
4522 ลงวันที� 9 สิงหาคม 2559 เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั�งการต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง

ค่าใช้สอย 785,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,000 บาท

              - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
                (1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าซักฟอก
                (2) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
                (3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน
                (4) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก                
                (5) ค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที� 16 
กรกฎาคม 2556 เรื�องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 
มีนาคม 2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค



จํานวน

จํานวน

จํานวน

การเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
ของพนักงานส่วนท้องถิ�น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั�งการที�เกี�ยวข้อง

            - เพื�อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพื�อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื�องดื�ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องในการเลี�ยงรับรองรวมทั�งค่าบริการด้วย และ
ค่าใช้จ่ายอื�นซึ�งจําเป็นต้องจ่ายเกี�ยวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล 
หรือคณะบุคคลที�มานิเทศตรวจเยี�ยมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ 
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าเลี�ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งตามกฎหมายเพื�อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร เครื�องดื�มต่างๆ เครื�องใช้ในการเลี�ยงรับรอง และค่าบริการ
อื�นๆ ซึ�งจําเป็นต้องจ่ายที�เกี�ยวกับการเลี�ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งตามกฎหมาย 
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั�งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.4/ว 
2381 ลงวันที� 28 กรกฎาคม 2548 เรื�อง การตั�งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี�ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,000 บาท

หน้า : 25/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:30

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื�อให้สามารถ
ใช้งานตามปกต ิเช่น คอมพิวเตอร ์เครื�องโทรสาร รถจักรยานยนต ์
รถยนต ์ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553



รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ�นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น ปากกา 
เครื�องคิดเลข ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี�พลาสติก ที�เย็บกระดาษ ตรา
ยาง กุญแจ นํ�ายาลบคําผิด กระดาษ หมึก ดินสอ เทปกาว ซองเอกสาร 
ซองจดหมาย ตลับผงหมึก สมุด แฟ้ม ธงชาต ิธงตราสัญลักษณ ์พาน
พุ่ม กรวย นํ�าดื�มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 บาท

ค่าวัสดุ 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 40,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น 
ถาด แก้วนํ�า จานรอง ผงซักฟอก สบู ่นํ�ายาดับกลิ�น แปลง ไม้กวาด 
กระติกนํ�าร้อน กระติกนํ�าแข็ง กระจกเงา ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถังขยะ นํ�า
จืดที�ซื�อจากเอกชน ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

หน้า : 26/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:30

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร ์
กระดาษต่อเนื�อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553



รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื�อง โดยมีคุณลักษณะดังนี�
                (1) เป็นเครื�องตัดหญ้าแบบสะพาย
                (2) เครื�องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
                (3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
                (4) พร้อมใบมีด    
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 111 ลําดับที� 60

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื�องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 บาท

งบลงทุน 95,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 95,800

หน้า : 27/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:31

พัดลมอุตสาหกรรม (ตั�งพื�น) 7,500 บาท

บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมติดผนัง 5,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 
นิ�ว จํานวน 2 เครื�อง    
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 111 ลําดับที� 56

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อพัดลมอุตสาหกรรม (ตั�งพื�น) ขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ�ว จํานวน 3 เครื�อง    
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 111 ลําดับที� 57



จํานวนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:31

หน้า : 28/55

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 2 
เครื�อง โดยมีคุณลักษณะดังนี�
                (1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 
2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ�มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที�ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
                (2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 
4 MB
                (3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
                (4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
                (5) มีจอภาพที�รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 
768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ�ว
                (6) มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
                (7) มีช่องเชื�อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
                (8) มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
                (9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth   
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 111 ลําดับที� 66



จํานวน

จํานวน
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ชนิด LED 
ขาว-ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 3 เครื�อง โดยมีคุณลักษณะดังนี�
                (1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
                (2) มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
                (3) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
                (4) มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
                (5) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
                (6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 112 ลําดับที� 67

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั�งโต๊ะ จํานวน 
2 เครื�อง โดยมีคุณลักษณะดังนี�
                (1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื�นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 
GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
                (2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
                (3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
                (4) ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
                (5) มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
                (6) มีช่องเชื�อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
                (7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
                (8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว จํานวน 1 
หน่วย
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 111 ลําดับที� 65

เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว-ดํา (18 หน้า/นาที) 7,800 บาท

เครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั�งโต๊ะ 34,000 บาท

หน้า : 29/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:31
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,087,800 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
ยานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 84 ลําดับที� 8

โครงการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 30,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด 10,000 บาท

งบดําเนินงาน 1,637,800 บาท
ค่าใช้สอย 767,800 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด สําหรับเด็กปฐมวัย (อาย ุ2-5 ป)ี ใน
การจัดการเรียนการสอน เช่น ค่าวัสดุการศึกษา เครื�องเล่นเพื�อการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที� 9 
กรกฎาคม 2562
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 82 ลําดับที� 1

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 83 ลําดับที� 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด

170,000 บาท
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จํานวน
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            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด สําหรับเด็กปฐมวัย (อาย ุ3-5 
ป)ี ประกอบด้วย
                (1) การจัดซื�อหนังสือเรียนเพื�อส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
                (2) การจัดซื�ออุปกรณ์การเรียนเพื�อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ในอัตราคนละ 200 บาท/คน
                (3) การจัดซื�อเครื�องแบบนักเรียน สําหรับเด็กที�เข้ารับการ
ส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ในอัตราคนละ 
300 บาท/ปี
                (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กเล็กที�เข้ารับการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ในอัตราคน
ละ 430 บาท/ปี
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที� 9 
กรกฎาคม 2562
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 83 ลําดับที� 3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน
 

490,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด

67,800 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) 870,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประกอบด้วย
                (1) สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจันอัด ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน เป็นเวลา 260 วัน
                (2) สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลจันอัด ทั�ง 3 แห่ง ในอัตรา
คนละ 7.37 บาทต่อวัน เป็นเวลา 260 วัน 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที� 9 
กรกฎาคม 2562
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 83 ลําดับที� 6

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.จันอัด ในอัตราคนละ 20 บาทต่อวัน เป็นเวลา 245 วัน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที� 9 
กรกฎาคม 2562
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 82 ลําดับที� 2

ค่าวัสดุ 870,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน 1,450,000 บาท
เงินอุดหนุน 1,450,000 บาท

งบดําเนินงาน 330,600 บาท
ค่าตอบแทน 144,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตพื�นที�ตําบลจันอัด ทั�ง 3 โรงเรียน ในอัตราคนละ 20 
บาทต่อวัน เป็นเวลา 200 วัน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที� 9 
กรกฎาคม 2562
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 83 ลําดับที� 5

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น 490,600 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื�นที�ตําบลจันอัด 1,450,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 33,600 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
                (1) ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน
                (2) ค่าจ้างสํารวจจํานวนสุนัขและแมว
                (3) ค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ

ค่าใช้สอย 133,600 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 144,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที�เสียไป 
เพื�อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที�ในการดูแลผู้สูงอายุที�มีภาวะพึ�งพิง ให้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ�น จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 6,000.-
บาท/คน/เดือน ตั�งจ่าย 12 เดือน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ�นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและการเบิกค่าใช้จ่าย 
พ.ศ. 2562
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            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าทรายเคลือบสารเทมี
ฟอส 1% ค่านํ�ายาเคม ีค่านํ�ามันเชื�อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับโครงการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0810.6/ว 3188 ลง
วันที� 28 พฤษภาคม 2562
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 90 ลําดับที� 1

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

10,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดซื�อชุด
ตรวจสารเสพติด ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับโครงการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0810.6/ว 3188 ลง
วันที� 28 พฤษภาคม 2562
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 90 ลําดับที� 3

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 80,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฉีด และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับโครงการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2562 , 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที� 
12 มกราคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น 
ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 827 ลงวันที� 1 มีนาคม 2562
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 90 ลําดับที� 2
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วัสดุเครื�องแต่งกาย 5,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื�องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น 
เครื�องแบบ เสื�อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ
                        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 48,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น จัดซื�อ
วัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด สุนัขและแมว ในอัตราตัวละ 30 
บาท ฯลฯ 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2562 , 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที� 
12 มกราคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น 
ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 827 ลงวันที� 1 มีนาคม 2562

ค่าวัสดุ 53,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที� 1-8 ตําบลจันอัด หมู่บ้าน
ละ 20,000.-บาท
            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น ที� 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที� 5 กรกฎาคม 2561
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ�มเติมฉบับที� 4 หน้าที� 14 ลําดับที� 4

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที� 1-8 ตําบลจันอัด

160,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 160,000 บาท
เงินอุดหนุน 160,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
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เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
           - เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก ่ผู้อํานวยการกองช่าง 
ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื�อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542

เงินเดือนพนักงาน 839,100 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ�มอื�นๆ ที�
จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ีให้แก่
พนักงานส่วนตําบลของกองช่าง จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั�งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี�
                (1) ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จํานวน 1 
อัตรา
                (2) นายช่างโยธา ปง./ชง. จํานวน 2 อัตรา                
            - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื�อง กําหนดมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื�อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 
จํานวนอัตราตามที�ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป ี(2561-2563 และ
ที�แก้ไขเพิ�มเติมถึงปัจจุบัน)

งบบุคลากร 1,001,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,001,100 บาท

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวของพนักงานจ้าง
กองช่าง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2542

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั�วไป และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองช่าง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2542
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ค่าตอบแทน 142,600 บาท
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ค่าเช่าบ้าน 36,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกอง
ช่าง ที�มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จํานวน 12 เดือน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ�มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที� มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที� 12 ตุลาคม 2559 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ�นหรือหนังสือสั�งการต่าง  ๆที�เกี�ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างของกองช่าง ที�ปฏิบัติงานตามหน้าที�ปกติโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที�ตั�งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั�นนอก
เวลาราชการในที�ตั�งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้อง
ปฏิบัติงานนอกที�ตั�งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั�นนอกเวลาราชการ
นอกที�ตั�งสํานักงาน
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 79,600 บาท
            - เพื�อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง ของกองช่าง ที�ผ่านการประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ของกองช่าง ที�มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 3) พ.ศ. 
2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที�สุด ที� กค 0422.3/ว 257 ลง
วันทึ� 28 มิถุนายน 2559 เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.3/ว 
4522 ลงวันที� 9 สิงหาคม 2559 เรื�อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั�งการต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง



รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 400,000 บาท

              - เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
                (1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าซักฟอก
                (2) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
                (3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน
                (4) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก               
                (5) ค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที� 16 
กรกฎาคม 2556 เรื�องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 
มีนาคม 2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย 720,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

หน้า : 37/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:31

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดซื�อยางมะ
ตอย เช่น ค่ายางมะตอย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็น ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 99 ลําดับที� 4

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี�ยเลี�ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที�พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
ของพนักงานส่วนท้องถิ�น และพนักงานจ้างของกองช่าง
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั�งการที�เกี�ยวข้อง

โครงการจัดซื�อยางมะตอย 100,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
การเดินทางไปราชการ 20,000 บาท



จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 บาท

หน้า : 38/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:31

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น 
ไมโครโฟน ขาตั�งไมโครโฟน เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั�กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ ์เบรกเกอร์ ดอกลําโพง ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุสํานักงาน 36,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ�นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น ปากกา 
เครื�องคิดเลข ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี�พลาสติก ที�เย็บกระดาษ ตรา
ยาง กุญแจ นํ�ายาลบคําผิด กระดาษ หมึก ดินสอ เทปกาว ซองเอกสาร 
ซองจดหมาย ตลับผงหมึก สมุด แฟ้ม ธงชาต ิธงตราสัญลักษณ ์พาน
พุ่ม กรวย นํ�าดื�มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื�อให้สามารถ
ใช้งานตามปกต ิเช่น คอมพิวเตอร ์เครื�องโทรสาร รถจักรยานยนต ์
รถยนต ์ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 

ค่าวัสดุ 601,000 บาท
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 300,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น 
สารส้ม คลอลีน ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุก่อสร้าง 150,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ�นเปลือง รายจ่ายที�ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง 
อาทิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ�ว เสียม เลื�อย ขวาน เทปวัด
ระยะ ตลับเมตร ลูกดิ�ง สว่าน อ่างล้างมือ โถส้วม ส ีปูนซีเมนต ์ทราย อิฐ
หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื�อง สังกะส ีตะป ูเหล็กเส้น แปรงทาส ีปูนขาว 
ท่อนํ�าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น 
ถาด แก้วนํ�า จานรอง ผงซักฟอก สบู ่นํ�ายาดับกลิ�น แปลง ไม้กวาด 
กระติกนํ�าร้อน กระติกนํ�าแข็ง กระจกเงา ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถังขยะ นํ�า
จืดที�ซื�อจากเอกชน ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ�นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื�อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสด ุรายจ่ายเพื�อจัดหาสิ�งของที�ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที�ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสด ุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั�ง เป็นต้น อาทิเช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร ์
กระดาษต่อเนื�อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

หน้า : 40/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:31

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อรถเกษตร (ติดตั�งกระเช้าไฟฟ้าและ
เครน) จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี�
                (1) เป็นรถเกษตรกรรมกระบะบรรทุก แบบ 4 ล้อ
                (2) เครื�องยนต์ดีเซล 1 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 
14 แรงม้า
                (3) กระเช้าไฟฟ้าทําด้วยไฟเบอร์เครนยกนํ�าหนักได้ไม่
น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม และสูงไม่ตํ�ากว่า 8 เมตร                
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 113 ลําดับที� 84

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถเกษตร (ติดตั�งกระเช้าไฟฟ้าและเครน) 520,000 บาท

งบลงทุน 572,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 572,000 บาท

เครื�องสูบนํ�าแบบหอยโข่ง 33,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องสูบนํ�าแบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า สูบนํ�าได ้450 ลิตรต่อนาท ีจํานวน 3 เครื�อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี�
                (1) เป็นเครื�องสูบนํ�าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
                (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว (50 มิลลิเมตร)
                (3) สูบนํ�าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที�กําหนด
                (4) ส่งนํ�าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
                (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื�องสูบนํ�าและของมอเตอร์
ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที�จะใช้งานได ้          
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 113 ลําดับที� 85



จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องฉีดนํ�าแรงดันสูง  จํานวน 3 
เครื�อง โดยมีคุณลักษณะดังนี�
                (1) แรงดันอัดฉีดสูงไม่น้อยกว่า 250 บาร ์ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 HP แรงม้า
                (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ�ว (50 มิลลิเมตร)
                (3) มอเตอร์คอยทองแดง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์
                (4) ปีนฉีดแข็งแรงพร้อมอุปกรณ์
                (5) สายฉีดไม่น้อยกว่า 7 เมตร         
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 113 ลําดับที� 89

ปั�มนํ�าอัตโนมัติ แรงดันคงที� 10,000 บาท

ครุภัณฑ์อื�น
เครื�องฉีดนํ�าแรงดันสูง 9,000 บาท

หน้า : 41/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:31

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ
โครงการต่อเติมห้องประชุมสภา อบต.จันอัด 200,000 บาท

งบลงทุน 2,215,000 บาท
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 2,215,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อปั�มนํ�าอัตโนมัต ิแรงดันคงที�  จํานวน 1 
เครื�อง โดยมีคุณลักษณะดังนี�
                (1) ปั�มอัตโนมัต ิแรงดันนํ�าคงที� ต่อเนื�อง มีระบบตัดไฟ
อัตโนมัติหากมีความร้อนเกินทนทาน
                (2) มีกําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
                (3) มีระยะดูดนํ�าได้ไม่น้อยกว่า 8 เมตร
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 
134 ลงวันที� 9 มิถุนายน 2558
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 113 ลําดับที� 88

งานไฟฟ้าถนน 2,215,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องประชุมสภา อบต.จันอัด 
ประกอบด้วย ต่อเติมกันสาด ติดรางนํ�าฝนหลังคา เทคอนกรีตพื�น
ทางเดินภายนอกอาคาร (ตามแบบ อบต.กําหนด)
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 100 ลําดับที� 10



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าติดตั�งกันสาดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.จันอัด ประกอบด้วย ต่อเติมกันสาดหน้าต่าง จํานวน 7 ช่อง (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 98 ลําดับที� 1

โครงการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.จันอัด 20,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต.จันอัด 
ประกอบด้วย ต่อเติมกันสาด ติดรางนํ�าฝนหลังคา เทคอนกรีตพื�น
ทางเดินภายนอกอาคาร มุงหลังคาโถงด้านหลัง (ตามแบบ อบต.กําหนด)
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 100 ลําดับที� 9

โครงการติดตั�งกันสาดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด 35,000 บาท

โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต.จันอัด 300,000 บาท

หน้า : 42/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:31

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบการผลิตนํ�าประปา หมู่ที� 1 
บ้านสําโรง โดยก่อสร้างอาคารระบบกรองนํ�าประปาเพิ�มเติม เพื�อให้นํ�า
มีความสะอาดเพียงพอ และปรับปรุงระบบส่งกําลังไฟฟ้าสําหรับระบบ
ระบบผลิตนํ�าประปาโดยเฉพาะ (ตามแบบ อบต.กําหนด)
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 47 ลําดับที� 2

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ ์อบต.จันอัด 
ประกอบด้วย ปรับปรุงหลังคาและพื�น (ตามแบบ อบต.กําหนด)
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 98 ลําดับที� 3

โครงการปรับปรุงระบบการผลิตนํ�าประปา หมู่ที� 1 บ้านสําโรง 500,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม (Box Culvert) ค.ส.ล. โนนตาด้วน      
หมู่ที� 1 บ้านสําโรง

500,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม (Box Culvert)        
ค.ส.ล. โนนตาด้วน หมู่ที� 1 บ้านสําโรง Box culvert ค.ส.ล. หลังท่อ
กว้าง 4.00 เมตร ขนาดช่องกว้าง 3.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร จํานวน 
3 ช่อง พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 52 ลําดับที� 3

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

หน้า : 43/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:31

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า ค.ส.ล. จากบ้านนายกล่อม - สามแยกบ้าน
นางพิศเพลิน หมู่ที� 6 บ้านดอน

250,000 บาท

             - เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ�า ค.ส.ล. จากบ้านนายก
ล่อม - สามแยกบ้านนางพิศเพลิน หมู่ที� 6 บ้านดอน ก่อสร้างรางระบาย
นํ�า ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 เมตร และบ่อพักนํ�าทิ�ง 
ค.ส.ล. โดยความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 58 ลําดับที� 23

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า ค.ส.ล. จากโนนตามาลงคลองโตนด หมู่ที� 7
 บ้านใหม่

200,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ�า ค.ส.ล. จากโนนตามา
ลงคลองโตนด หมู่ที� 7 บ้านใหม ่ก่อสร้างรางระบายนํ�า ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 เมตร และบ่อพักนํ�าทิ�ง ค.ส.ล. โดยความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 58 ลําดับที� 25

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า ค.ส.ล. จาก 3 แยก - บ้านนายสมจิต หมู่ที� 
6 บ้านดอน

210,000 บาท

             - เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ�า ค.ส.ล. จาก 3 แยก - 
บ้านนายสมจิต หมู่ที� 6 บ้านดอน ก่อสร้างรางระบายนํ�า ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 เมตร และบ่อพักนํ�าทิ�ง ค.ส.ล. โดยความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 94.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 57 ลําดับที� 22



รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

ค่าใช้สอย 100,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล 100,000 บาท
งบดําเนินงาน 100,000 บาท

หน้า : 44/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:31

ค่าใช้สอย 130,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 130,000 บาท

งบดําเนินงาน 130,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 100,000 บาท
- เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่างๆ อาทิเช่น
                (1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล
                (2) ค่าจัดหาสถานที�ในการทิ�งทําลายขยะมูลฝอยและสิ�ง
ปฏิกูล
                (3) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก               
                (4) ค่าจ้างเหมาบริการอื�นๆ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที� 16 
กรกฎาคม 2556 เรื�องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที� มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที� 19 
มีนาคม 2561 เรื�อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่า
สาธารณูปโภค

โครงการ Big Cleaning Day 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ Big 
Cleaning Day เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่านํ�าดื�มพร้อมนํ�าแข็ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและ
เกี�ยวข้องกับโครงการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 87 ลําดับที� 3



จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทําความดี
ด้วยหัวใจ"

10,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจิตอาสาหน่วย
พระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทําความดีด้วยหัวใจ" เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่านํ�าดื�มพร้อมนํ�าแข็ง ค่านํ�ามัน ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับ
โครงการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 87 ลําดับที� 2

โครงการจัดทําแผนชุมชนตําบลจันอัด 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผน
ชุมชนตําบลจันอัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่านํ�าดื�มพร้อมนํ�าแข็ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและ
เกี�ยวข้องกับโครงการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 87 ลําดับที� 1
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โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ตําบลจันอัด 10,000 บาท
           - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะอินทรีย์ตําบลจันอัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์            
ค่ากระเป๋าหรือสิ�งที�ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
อื�นที�จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2560 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� ๒) พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 101 ลําดับที� 1
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โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับประชาชนตําบลจันอัด 20,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
สําหรับประชาชนในพื�นที�ตําบลจันอัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่ากระเป๋าหรือสิ�งที�ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 80 ลําดับที� 1

โครงการบริหารจัดการสิ�งแวดล้อม 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
สิ�งแวดล้อม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่ากระเป๋าหรือสิ�งที�
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื�องดื�ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2560 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� ๒) พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 101 ลําดับที� 2
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
กระเป๋าหรือสิ�งที�ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่างและเครื�องดื�ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2560 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� ๒) พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที� 88 
ลําดับที� 6
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จํานวน
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โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่ากระเป๋าหรือสิ�งที�ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการฝึกอบรม 
ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2560 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� ๒) พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที� 87 
ลําดับที� 5

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลจันอัด 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลจันอัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
กระเป๋าหรือสิ�งที�ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่างและเครื�องดื�ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2560 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� ๒) พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที� 87 
ลําดับที� 4
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โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย 30,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่ากระเป๋าหรือสิ�งที�ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการฝึกอบรม 
ฯลฯ 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2560 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� ๒) พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที� 88 
ลําดับที� 7



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ค่าใช้สอย 110,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 110,000 บาท

งบดําเนินงาน 110,000 บาท

หน้า : 48/55

วันที�พิมพ์ : 31/7/2562  15:13:31

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เยาวชนตําบลจันอัด 30,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาแก่เยาวชนตําบลจันอัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่ากระเป๋าหรือสิ�งที�ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 86 ลําดับที� 6

โครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด 30,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาหรรษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื�องดื�ม ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าถ้วยหรือเงินรางวัลที�มอบให้ผู้ชนะการ
แข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆ    
ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 85 ลําดับที� 4

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 50,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าอุปกรณ์กีฬา  
ค่าถ้วยหรือเงินรางวัลที�มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 86 ลําดับที� 5



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโม 20,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานพิธี
บวงสรวงท่านท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่านํ�าดื�ม
พร้อมนํ�าแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่าย
อื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 86 ลําดับที� 7

ค่าใช้สอย 70,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น 70,000 บาท
งบดําเนินงาน 70,000 บาท

โครงการให้ความรู้เกี�ยวกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 20,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้
เกี�ยวกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่ากระเป๋าหรือสิ�งที�ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 85 ลําดับที� 3

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็น
และเกี�ยวข้อง
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 85 ลําดับที� 1
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จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

โครงการให้ความรู้และสาธิตวิธีปฏิบัติเกี�ยวกับงานประเพณีสงกรานต์ 20,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้และ
สาธิตวิธีปฏิบัติเกี�ยวกับงานประเพณีสงกรานต ์เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่ากระเป๋า
หรือสิ�งที�ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 85 ลําดับที� 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางสีนวล หมู่ที� 5 บ้านด่านติง 280,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางสีนวล หมู่
ที� 5 บ้านด่านติง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด)
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 72 ลําดับที� 41

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 595,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 595,000 บาท

งบลงทุน 595,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต๋ว (ส่วนที�
 �  โ

135,000 บาท
             - เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายบุญธรรม-
บ้านนางแต๋ว (ส่วนที�เหลือ) หมู่ที� 4 บ้านโค้งกระชาย 
                    ช่วงที� 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
                    ช่วงที� 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.
กําหนด)  
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 70 ลําดับที� 32
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จํานวน
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รวม
รวม

จํานวน

โครงการปรับปรุงผิวถนนจากบ้านนายเลียบ-หน้าวัดบ้านเหล่า หมู่ที� 3    
บ้านเหล่า

150,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนจากบ้านนายเลียบ-หน้าวัด  
บ้านเหล่า หมู่ที� 3 บ้านเหล่า เทถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 42.00 เมตร (พื�นที�ไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.)       
เทไหล่ถนน ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร (พื�นที�ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม.) 
 ปูยางมะตอยถุงสําเร็จรูปเชื�อมทางต่างระดับ พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กําหนด) 
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 66 ลําดับที� 22

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายบุญทิ�ง หมู่ที� 8 บ้านโค้งกระพี� 30,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายบุญทิ�ง หมู่
ที� 8 บ้านโค้งกระพี�  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร (หรือ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.10 ลบ.ม.) พร้อมลงยางมะตอยถุงสําเร็จรูป 
30 ถุง ความยาวทางเชื�อม 2.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด) 
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง ฉบับที� 6 พ.ศ. 2552
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 77 ลําดับที� 61

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดําริงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ�นองค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด

20,000 บาท

             - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดําริงานฐานทรัพยากรท้องถิ�น
องค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ค่ากระเป๋าหรือสิ�งที�ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
อื�นที�จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2560 และที�แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� ๒) พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ. 2557
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 81 ลําดับที� 1

ค่าใช้สอย 20,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 20,000 บาท

งบดําเนินงาน 20,000 บาท
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โครงการปลูกต้นไม้เพิ�มพื�นที�สีเขียว 10,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เพิ�ม
พื�นที�สีเขียว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่านํ�าดื�มพร้อมนํ�าแข็ง ค่าต้นไม ้    
ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆ       
ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับโครงการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 103 ลําดับที� 1

ค่าใช้สอย 210,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งานอนุรักษ์แหล่งนํ�าและป่าไม้ 210,000 บาท
งบดําเนินงาน 210,000 บาท

งบกลาง 9,737,060 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 48,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 9,737,060 บาท

งบกลาง 9,737,060 บาท

โครงการเพิ�มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนตําบลจันอัด 200,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ�มสวนหย่อม/
สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนตําบลจันอัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่านํ�าดื�ม
พร้อมนํ�าแข็ง ค่าต้นไม ้ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
สถานที�และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับโครงการ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 103 ลําดับที� 3

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ�มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั�วคราว 
เป็นเงิน 960,000.-บาท คิดเป็นเงิน 48,000.-บาท  
            - เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 , หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที�สุด ที� มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที� 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ด่วนที�สุด ที� มท 0809.5/ว 81 ลงวันที� 10 กรกฎาคม 2557
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            - เพื�อจ่ายเป็นเงินเพื�อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที�มี
อาย ุ60 ปีบริบูรณ์ขึ�นไป ที�มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ�นทะเบียนขอรับ
เงินเบี�ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น โดยจ่ายอัตราเบี�ยยังชีพราย
เดือนแบบขั�นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ�มที�องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�นดําเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. 2548 ที�ได้ดําเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื�อผู้มีสิทธิรับเงินเบี�ยยังชีพผู้สูงอาย ุประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี�ยการเพิ�มขึ�น 3 ปี
ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที�ได้รับบันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี�ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ�นจากประกาศ
บัญชีรายชื�อฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2552 
แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั�นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที� 92 
ลําดับที�� 3

เบี�ยยังชีพคนพิการ 1,570,000 บาท

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เพื�อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที�ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอัน
เนื�องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง โดยคํานวนในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
ค่าจ้างทั�งป ี(มกราคม - ธันวาคม)
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ�มเติม ฉบับที� 2 พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที� 24 ธันวาคม 2561

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,480,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,920 บาท
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            - เพื�อจ่ายเป็นเงินเพื�อรองรับการจัดสวัสดิการเบี�ยความพิการที�มี
สิทธิตามหลักเกณฑ์ที�กําหนด ที�ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ�นทะเบียน
เพื�อขอรับเงินเบี�ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นแล้ว  เว้น
แต่ในส่วนของเงินเพิ�มที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการตามข้อ 
18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548 ที�ได้ดําเนินการมา
ก่อนโดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื�อผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี�ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี�ยการเพิ�มขึ�นสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการที�ได้บันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี�ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�นจากประกาศบัญชีรายชื�อ 
           - เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื�อวันที� 25 พฤศจิกายน 2557, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2548, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี�ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที� 92 
ลําดับที� 4



จํานวน

จํานวน

จํานวน

24,000 บาท

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตามความประสงค์ อบต.จันอัด 70,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ�นหรือพื�นที�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั�ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเพื�อสมทบกองทุน พ.ศ. 
2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที�ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
            - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิเรื�อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื�อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ�นหรือพื�นที� พ.ศ. 2561, หนังสือสั�งการกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที� 10 
พฤศจิกายน 2552 เรื�อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั�งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�นเพื�อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 91 ลําดับที� 1

เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
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            - เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที�ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ป ีโดยนําไปใช้จ่ายเพื�อกรณีฉุกเฉินที�มีสาธารณภัยเกิดขึ�นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2541 ข้อ 19, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0313.4/ว 667 ลงวันที� 
12 มีนาคม 2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 
0808.2/ว 4072 ลงวันที� 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที� 6 มิถุนายน 2559
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 91 ลําดับที� 2

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

            - เพื�อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี�ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที�แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ�งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี�ยงตนเองได ้โดยผู้ป่วยเอดส์ที�มีสิทธิจะได้รับเบี�ยยังชีพ
คนละ 500 บาทต่อเดือนครบทั�ง 12 เดือน 
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั�นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2548
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที� 92 ลําดับที� 5

สํารองจ่าย 200,000 บาท



จํานวน

จํานวนเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 169,140 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จสําหรับลูกจ้างประจําที�ออกจากงาน 
และมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.) 174,000 บาท
            - เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ�น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั�งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป ีและมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที�มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ�น พ.ศ. 2500, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2546, กฎกระทรวงฉบับที� 4 
พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2500 และหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0808.5/ว 
3466 ลงวันที� 29 ตุลาคม 2561

หน้า : 55/55
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา 169,140

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ตามความประสงค์ อบ
ต.จันอัด

70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 48,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,480,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 1,920

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

174,000

สารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,570,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 324,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 36,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา 169,140

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ตามความประสงค์ อบ
ต.จันอัด

70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 48,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,480,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 1,920

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

174,000

สารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,570,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,540,800 1,540,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 864,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 94,800 94,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 839,100 1,372,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

เงินประจาตาแหน่ง 42,000 42,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 6,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

79,600 144,000 126,800

ค่าเช่าบ้าน 36,000 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 2,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 500,000 33,600 700,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่
งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การเดินทางไปราชการ 20,000 50,000

โครงการ Big 
Cleaning Day 10,000

โครงการ อบต.จันอัด
พบประชาชน

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด 50,000

โครงการกีฬาหรรษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.จันอัด

30,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.จันอัด

10,000

โครงการจัดงาน
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน 234,780 4,189,860 6,635,940

ค่าจ้างลูกจ้างประจา 414,300 414,300

เงินประจาตาแหน่ง 168,000 252,000

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 48,000 83,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 483,680 884,080

ค่าเช่าบ้าน 32,400 102,000 230,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000 22,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 265,000 1,498,600

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่
งบริการ 100,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 48,300 53,300

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การเดินทางไปราชการ 10,000 141,600 221,600

โครงการ Big 
Cleaning Day 10,000

โครงการ อบต.จันอัด
พบประชาชน 5,000 5,000

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด 50,000

โครงการกีฬาหรรษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.จันอัด

30,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.จันอัด

10,000

โครงการจัดงาน
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานพิธี
บวงสรวงท่านท้าวสุ
รนารีหรือคุณย่าโม

20,000

โครงการจัดซื้อยาง
มะตอย 100,000

โครงการจัดตั้งจุดให้
บริการประชาชนใน
เทศกาลปีใหม่

โครงการจัดตั้งจุดให้
บริการประชาชนใน
เทศกาลสงกรานต์

โครงการจัดทาแผน
ชุมชนตาบลจันอัด 10,000

โครงการจิตอาสา
หน่วยพระราชทานและ
ประชาชนจิตอาสา "เรา
ทาความดีด้วยหัวใจ"

10,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอินทรีย์ตาบลจัน
อัด

10,000

โครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 10,000

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานพิธี
บวงสรวงท่านท้าวสุ
รนารีหรือคุณย่าโม

20,000

โครงการจัดซื้อยาง
มะตอย 100,000

โครงการจัดตั้งจุดให้
บริการประชาชนใน
เทศกาลปีใหม่

20,000 20,000

โครงการจัดตั้งจุดให้
บริการประชาชนใน
เทศกาลสงกรานต์

20,000 20,000

โครงการจัดทาแผน
ชุมชนตาบลจันอัด 10,000

โครงการจิตอาสา
หน่วยพระราชทานและ
ประชาชนจิตอาสา "เรา
ทาความดีด้วยหัวใจ"

10,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 20,000 20,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000 10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะอินทรีย์ตาบลจัน
อัด

10,000

โครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 10,000

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

150,000 150,000

โครงการปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงาน
จ้าง

โครงการฝึกอบรม
อาชีพสาหรับ
ประชาชนตาบลจันอัด

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตาบลจันอัด

10,000

โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ของ อบต
.จันอัด

โครงการเพิ่มสวน
หย่อม/สวนสาธารณะ
ให้แก่ชุมชนตาบลจัน
อัด

200,000

โครงการเลือกตั้ง

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - ค่า
จัดการเรียนการสอน
สาหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.จันอัด

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงาน
จ้าง

200,000 200,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพสาหรับ
ประชาชนตาบลจันอัด

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตาบลจันอัด

10,000

โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ของ อบต
.จันอัด

15,000 15,000

โครงการเพิ่มสวน
หย่อม/สวนสาธารณะ
ให้แก่ชุมชนตาบลจัน
อัด

200,000

โครงการเลือกตั้ง 700,000 700,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - ค่า
จัดการเรียนการสอน
สาหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.จันอัด

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - ค่าใช้
จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.จันอัด

67,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - ค่า
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.จันอัด

490,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ฯ

10,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 10,000

โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา

20,000

โครงการให้ความรู้
ด้านกฎหมาย 30,000

โครงการให้ความรู้
และสาธิตวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานประเพณี
สงกรานต์

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน
ตาบลจันอัด

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาแก่
เยาวชนตาบลจันอัด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - ค่าใช้
จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.จันอัด

67,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - ค่า
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.จันอัด

490,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ฯ

10,000

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 10,000

โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา

20,000

โครงการให้ความรู้
ด้านกฎหมาย 30,000

โครงการให้ความรู้
และสาธิตวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานประเพณี
สงกรานต์

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน
ตาบลจันอัด

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาแก่
เยาวชนตาบลจันอัด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 300,000 48,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 870,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุสานักงาน 36,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องทาลายกระดาษ

เครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา

พัดลมติดผนัง 5,000

พัดลมอุตสาหกรรม 
(ตั้งพื้น) 7,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 32,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม 85,000 315,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 20,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 250,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 65,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 348,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 870,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 160,000

วัสดุสานักงาน 350,000 426,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 590,000 590,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องทาลายกระดาษ 20,000 20,000

เครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา 18,000 18,000

พัดลมติดผนัง 5,000

พัดลมอุตสาหกรรม 
(ตั้งพื้น) 7,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 32,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ 34,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ชนิด LED 
ขาว-ดา (18 
หน้า/นาที)

7,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 9,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้าแบบหอย
โข่ง 33,000

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง 9,000

ปัมน้าอัตโนมัติ แรงดัน
คงที่ 10,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถเกษตร (ติดตั้ง
กระเช้าไฟฟ้าและ
เครน)

520,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการต่อเติมห้อง
ประชุมสภา อบต.จัน
อัด

200,000

โครงการต่อเติมอาคาร
สานักงาน อบต.จันอัด 300,000

โครงการติดตั้งกันสาด
หน้าต่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.จันอัด

35,000

โครงการปรับปรุง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
อบต.จันอัด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ 17,000 51,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ชนิด LED 
ขาว-ดา (18 
หน้า/นาที)

7,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 9,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้าแบบหอย
โข่ง 33,000

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง 9,000

ปัมน้าอัตโนมัติ แรงดัน
คงที่ 10,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถเกษตร (ติดตั้ง
กระเช้าไฟฟ้าและ
เครน)

520,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการต่อเติมห้อง
ประชุมสภา อบต.จัน
อัด

200,000

โครงการต่อเติมอาคาร
สานักงาน อบต.จันอัด 300,000

โครงการติดตั้งกันสาด
หน้าต่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.จันอัด

35,000

โครงการปรับปรุง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
อบต.จันอัด

20,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  15:16:05 หน้า : 14/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบการผลิตน้า
ประปา หมู่ที่ 1 บ้าน
สาโรง

500,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยบ้านนางสี
นวล หมู่ที่ 5 บ้านด่าน
ติง

280,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายบ้านนาย
บุญธรรม-บ้านนางแต๋ว 
(ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 4 
บ้านโค้งกระชาย

135,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม (Box 
Culvert) ค.ส.ล. โนน
ตาด่้วน หมู่ที่ 1 บ้าน
สาโรง

500,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. จาก 
3 แยก - บ้านนายสม
จิต หมู่ที่ 6 บ้านดอน

210,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. จาก
โนนตามาลงคลอง
โตนด หมู่ที่ 7 บ้าน
ใหม่

200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. จาก
บ้านนายกล่อม - สาม
แยกบ้านนางพิศเพลิน 
หมู่ที่ 6 บ้านดอน

250,000

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย
บุญทิ้ง หมู่ที่ 8 บ้าน
โค้งกระพี้

30,000

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนจากบ้านนาย
เลียบ-หน้าวัดบ้านเหล่า 
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบการผลิตน้า
ประปา หมู่ที่ 1 บ้าน
สาโรง

500,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยบ้านนางสี
นวล หมู่ที่ 5 บ้านด่าน
ติง

280,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายบ้านนาย
บุญธรรม-บ้านนางแต๋ว 
(ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 4 
บ้านโค้งกระชาย

135,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม (Box 
Culvert) ค.ส.ล. โนน
ตาด่้วน หมู่ที่ 1 บ้าน
สาโรง

500,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. จาก 
3 แยก - บ้านนายสม
จิต หมู่ที่ 6 บ้านดอน

210,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. จาก
โนนตามาลงคลอง
โตนด หมู่ที่ 7 บ้าน
ใหม่

200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. จาก
บ้านนายกล่อม - สาม
แยกบ้านนางพิศเพลิน 
หมู่ที่ 6 บ้านดอน

250,000

โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย
บุญทิ้ง หมู่ที่ 8 บ้าน
โค้งกระพี้

30,000

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนจากบ้านนาย
เลียบ-หน้าวัดบ้านเหล่า 
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1-8 ตาบลจันอัด

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตาบลจันอัด

1,450,000

อุดหนุนอาเภอโนนสูง
ตามโครงการการจัด
งานรัฐพิธีและป้องกัน
สภาบัน อ.โนนสูง จ
.นครราชสีมา

รวม 9,737,060 230,000 595,000 180,000 130,000 5,351,700 490,600 6,020,600

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  15:16:06 หน้า : 17/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1-8 ตาบลจันอัด

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตาบลจันอัด

1,450,000

อุดหนุนอาเภอโนนสูง
ตามโครงการการจัด
งานรัฐพิธีและป้องกัน
สภาบัน อ.โนนสูง จ
.นครราชสีมา

20,000 20,000

รวม 431,980 11,433,060 34,600,000
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