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  รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  27,228,911 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รวม 9,262,224 บาท 
งบบุคลากร  รวม       6,920,724 บาท 
    
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  รวม 1,879,944 บาท 
    เงินเดือนนายก อบต./รองนายก (5210100) 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 
20,400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาทต่อคน จำนวน 12 
เดือน เป็นเงิน 269,280 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และเลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

จำนวน 514,080 บาท 

    เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก  
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาทต่อคน 
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และเลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

จำนวน 42,120 บาท 

     
    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก  
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
เดือนละ 1,750บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาทต่อคน จำนวน 
12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 
จำนวน 

 
42,120 

 
บาท 
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        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และเลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
    เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาทตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และเลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

จำนวน 86,400 บาท 

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ประกอบด้วย 
        1) ประธานสภา ฯ เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 
134,640 บาท  
        2) รองประธานสภา ฯ เดือนละ 9,182 บาท จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 110,184 บาท 

จำนวน    1,195,224 บาท 

        3) เลขานุการสภา ฯ เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 86,400 บาท 

   

        4) สมาชิกสภา ฯ จำนวน 10 คน เดือนละ 7,200 บาทต่อคน จำนวน 
12 เดือน เป็นเงิน 864,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

   

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  รวม 5,040,780 บาท 
    เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  จำนวน 3,348,480 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
ดังนี ้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์ฯ นัก
จัดการงานทั่วไป นักป้องกันฯเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงินจำนวน 3,072,480 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และพนักงานครู อบต. จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 
จำนวน 276,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 84,000 บาท 
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        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ใน
อัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      

 

    เงินประจำตำแหน่ง  จำนวน 168,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนัก
ปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 

   

    
    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  จำนวน 277,920 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนัก
จัดการงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

 
 

 
 

 
 

    เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จำนวน 1,057,440    บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯจำนวน 1 อัตรา พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา 
และคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างตำแหน่งผู ้ดูแลเด็ก 
จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 831,840 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 225,600 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 
 

 
 

 
 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ พนักงานจ้าง  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ดังนี้ ผู ้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกันฯจำนวน 1 อัตราพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 
1 อัตรา พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา และคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 
เป็นเงิน 56,940 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป และเพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จำนวน 
 

 

  

104,940 

 

  

บาท 
 

 

 

งบดำเนินงาน  รวม 1,991,900 บาท 
ค่าตอบแทน  
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

รวม 
จำนวน 

         727,000 
     390,000      

 

บาท 
บาท 

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น คณะกรรมการฯ ตามระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปแีก่
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พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
        - เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 

จำนวน 20,000 บาท 

    ค่าเช่าบ้าน  
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนัก
ปลัด นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์ฯ นักจัดการงาน
ทั่วไป นักป้องกันฯเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า 
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

จำนวน 206,400 บาท 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ ฯ จำนวน 101,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน จำนวน 9,600 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 
         - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 
         - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 

จำนวน 110,600 บาท 

ค่าใช้สอย  รวม        812,100 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
    
      ค่าจ้างเหมาบริการ 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าจ้าง

จำนวน 55,000 บาท 



๓๖ 

 

 

เหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 
        - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
    ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
        - เพื ่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื ่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อขยาย ซึ ่งมี
ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ 10,000 แผ่น/เดือน และอัตราค่าเช่า 3,000 บาท/
เดือน จำนวน 12 เดือนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิ.ย. 2559 

จำนวน 36,000 บาท 

    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่นค่าธรรมเนียมป้าย ยาน พาหนะ 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยว กับการ
ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จำนวน 10,000 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

จำนวน 
 
 
 
 
 
 

รวม 

10,000  บาท 
 
 
 
 
 
 

40,000 

 
 
 
 
 
 
 

บาท 
    ค่ารับรอง 
        1) ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล                      
          - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลในการต้อนรับ
คณะบุคคลหรือบุคคล ในการนิเทศงาน ตรวจงาน การเยี่ยมชมหรือศึกษาดู
งาน เป็นต้น เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของชำร่วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
        2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น                     
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและค่าบริการอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
           - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

 
จำนวน 

 
 
 
 
 
 
 

จำนวน 

 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 
  

   

    ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 250,000 บาท 



๓๗ 

 

 

       - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 80 ลำดับที่ 1 
     
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรเช่นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2559 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 81 ลำดับที่ 4 

 
จำนวน 

 
150,000  บาท 

 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
       เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช ้จ ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู ้บริหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ ่น พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 81 ลำดับที่ 3 

จำนวน 
 

        10,000        บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้าง ทั้งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี ่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมหรือ
สัมมนาเช่นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียนอบรม เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 80 ลำดับที่ 2 

จำนวน 
 

200,000 บาท 



๓๘ 

 

 

 
 
    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
        - เพื ่อจ ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน ได้แก่ การ
บำรุงรักษา การจัดหา อุปกรณ์ และการพัฒนาระบบการสื ่อสาร ระบบ
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 82 ลำดับที่ 7 

จำนวน 
 
 

         

20,000 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
       เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆเช่นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ จำนวน  30,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
       ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ของ อบต. ซึ่งเป็นอัตรารวม ค่า
วัสดุ และค่าแรงงาน จำนวน 11,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิ.ย. 2559 

จำนวน 41,100 บาท 

ค่าวัสดุ  รวม 207,800 บาท 
    วัสดุสำนักงาน  
       เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุสำนักงาน ซึ ่งโดยสภาพเมื ่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หรือมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักงานของ
สำนักปลัด จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง (เกรด A) จำนวน 
100 ตัว ๆละ 220 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จำนวน 72,000 บาท 

    วัสดุงานบ้านงานครัว  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบล เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ชุดกาแฟ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จำนวน 25,000 บาท 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของอบต. เช่น แบต 
เตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จำนวน 30,000 บาท 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น หรือสารหล่อ
ลื่นต่าง ๆ สำหรับยานพาหนะรถยนต์นั่งธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล รถยนต์
ส่วนกลางที่ใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 1 คันๆละ 
37,200 บาท/ปี รถจักยานยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน หมายเลขทะเบียน กลม 

จำนวน 40,800 บาท 



๓๙ 

 

 

528 1 คันๆละ 3,600 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิ.ย. 2559 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น กระดาษ สี ไม้อัด ป้ายไวนิล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

จำนวน 10,000 บาท 

    วัสดุคอมพิวเตอร์  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หรือซอฟต์แวร์ เครื่องอ่านข้อมูล เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ตลับผงหมึก และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในสำนักงานของสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จำนวน 30,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค  รวม 245,000 บาท 
    ค่าไฟฟ้า  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

จำนวน  150,000 บาท 

    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 
        เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  และ
หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

จำนวน  35,000 บาท 

    ค่าบริการโทรศัพท ์
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

จำนวน  15,000 บาท 

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ และค่าไปรษณีย์
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

จำนวน  10,000 บาท 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จำนวน  35,000 บาท 



๔๐ 

 

 

         เพื ่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตและการสื ่อสารอื ่น ๆ สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
         เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์สำนักงาน  
    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร พนักพิงสูง ชนิดบุนวมฟองน้ำหุ้ม
ผ้า หรือวัสดุสังเคราะห์ มีล้อเลื่อน ปรับระดับโช๊คไฮโดรลิค จำนวน 1 ตัว 
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

รวม 
จำนวน 

10,000 
10,000 

บาท 
บาท 

 

        ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นสำนักงาน                     จำนวน 14,000 บาท                   
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น สำหรับสำนักงาน (ขนาด 25 
ลิตร) ราคาเครื่องละ 14,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
          - สามารถดูดฝุ่นและน้ำ 
          - เป็นราคาพรอ้มอุปกรณ ์ 
          - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
สำนักงบประมาณ (ธนัวาคม 2561) ประจำปี พ.ศ. 2562  
       ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิด 2 บาน   จำนวน    5,500    บาท 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้
ละ5,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
                 - มีมือจับชนิดบิด 
                 - มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น 
                 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
      เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ ปี 2562 (ธันวาคม 2561) 

จำนวน 4,000 บาท 

 

รวม 
รวม 

 
        จำนวน 

318,600 
218,600 

 
10,000   บาท 

บาท 
บาท 

 

        ค่าจดัซือ้อปุกรณอ่์านบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart 

Card Reader)  

           เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซือ้อุปกรณอ่์านบัตรแบบ

อเนกประสงค ์(Smart Card Reader) จ านวน 3 เคร ือ่ง 

ราคาเครือ่งละ 700 บาท ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ปรากฏใน

จ านวน 2,100 บาท 



๔๑ 

 

 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป โดยมี

คณุลกัษณะ พืน้ฐาน ดงันี ้

•            - สามารถอ่านและเขยีนขอ้มูลในบตัรแบบ

อเนกประสงค ์(Smart Card ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

7816 ได ้

•            - มคีวามเรว็สญัญาณนาฬกิาไมน่อ้ยกวา่ 4.8 MHz 

•            - สามารถใชง้านผา่นชอ่งเชือ่มต่อ(Interface) แบบ 

USB ได ้

•            - สามารถใชก้บับตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card 

) ทีใ่ชแ้รงดนัไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts 

ไดเ้ป็นอย่างนอ้ย 

•            - เป็นไปตามเกณฑร์าคาและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ ์

คอมพวิเตอร ์กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
        ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุมสำนักงาน 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุมสำนักงาน 
จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคา
ท้องตลาด) ราคาเครื่องละ 130,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  
          - มีเพาเวอร์แอมป์ (เครื่องขยายเสียง) ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง    
          - มีเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง(อีคิว) 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง  
          - มีเครื่องแยกสัญญาณเสียง(ครอสโอเวอร์เนตเวิร์ต) ไม่น้อยกว่า 1 
เครื่อง  
          - มีมิกเซอร์มีเอฟเฟคในตัว 12 ช่อง ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง  
          - มีตู้ลำโพง ชนิดเสียงเบสขนาด 18 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 2 ใบ 
          - มีตู้ลำโพง ชนิดเสียงกลางและเสียงแหลม ขนาด 12 นิ้ว ไม่น้อย
กว่า 4 ใบ 
          - มีขาแขวนตู้ลำโพง 12 นิ้ว(2 ชิ้น/1ชุด) ไม่น้อยกว่า 2 ชุด   
          - มีชุดไมโครโฟนชนิดไร้สาย ไม่น้อยกว่า 1 ชุด   
          - มีช่องแยกสัญญาณไฟ(เบรกเกอร์) 10 ช่อง ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
          - มีตู้แร็คคอมแฟ็ค สามฝา(CR-14 U) ไม่น้อยกว่า 1 ใบ 
           - มีค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบ ไม่น้อยกว่า 1 ชุด    
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
        ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป                    จำนวน  35,000  บาท 

รวม 
จำนวน 

5,000 
5,000 

 บาท 
 บาท 

 
จำนวน 

 
130,000 

 
 บาท 



๔๒ 

 

 

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR จำนวน
1 กล้อง คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) 
ราคากล้องละ 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
           - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล สามารถถอดเปลี่ยน
เลนส์ได้ โดยมีเลนส์ยี่ห้อเดียวกับตัวกล้อง 
           - มีขนาดความยาวโฟกัส 18 – 135 มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย 
           - สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้แบบ Full HD 
           - มีช่องมองผ่านเลนส์ และแบบมองผ่านจอ LCD 
           - สามารถบันทึกภาพลงในหน่วยความจำชนิด SD, SDHC, SDXC 
ได้เป็นอย่างน้อย 
           - มีหน่วยความจำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 64 GB 
           - สามารถถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ทางพอร์ต 
USB 
           - มีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ พร้อมแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟใหม่ได้ ยี่ห้อ
เดียวกันกับตัวกล้อง จำนวน 1 ชุด 
           - มีกระเป๋าใส่กล้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 

  

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
        ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคา
เครื่องละ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ 
           - ใช้ทำน้ำเย็นสำหรับดื่ม 
           - แบบตั้งพ้ืน Built-in Stand (เป็นขาตั้งในตัว) 
           - จำนวน 1 หัวก๊อก 
           - หัวก๊อก Push-in Faucet (แก้วดัน) 
           - วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าทำจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานต่อการผุ
กร่อน 
           - วัสดุผลิตถังน้ำเย็นทำจากสเตนเลสปั้มขึ้นรูป ปลอดภัย ไร้สาร
ตะกั่ว 
           - ระบบทำความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ 
           - ใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC 
           - สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้ 

 
จำนวน 

 
5,000 

 
 บาท 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
        ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
จำนวน 

 
17,000 

  
 บาท 
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ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะ 
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 
หน่วย 
          - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จำนวน 1 หน่วย  
          - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
          -  ม ีช ่องเช ื ่อมต ่อระบบเคร ือข ่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
          - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
          - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
          - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
          -  เป ็นไปตามเกณฑ์ราคาและค ุณล ักษณะพื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2562 
 
 
    
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000  บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     
    ค่าก่อสร้างซุ้มเฉริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 
       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 78 ลำดับที่ 2 

จำนวน 100,000 บาท 

งบรายจ่ายอ่ืน  รวม 15,000 บาท 
รายจ่ายอ่ืน  
    ค่าจ้างท่ีปรึกษา  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการสำรวจความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

รวม 
จำนวน 

15,000 
15,000 

บาท 
บาท 



๔๔ 

 

 

        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 82 ลำดับที่ 9 
งบเงินอุดหนุน  รวม 16,000 บาท 
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท 
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง 

 
จำนวน 

 
16,000 

 
บาท 

          เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ตาม
โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 83 ลำดับที่ 10   

   

งานบริหารงานคลัง  รวม 2,121,600  บาท 
งบบุคลากร  รวม 1,325,100 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม       1,325,100 บาท 
        
     เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,283,100 บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
ดังนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ นักวิชาการพัสดุ ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

   
 
 

        เงินประจำตำแหน่ง  
           เพื ่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จำนวน 42,000 บาท 

งบดำเนินงาน  รวม         750,500 บาท 
ค่าตอบแทน  
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น คณะกรรมการฯ ตามระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี  

รวม 
จำนวน 

        305,500 
      160,000
  

บาท 
บาท 



๔๕ 

 

 

แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2557 
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
         เพื ่อจ ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 

จำนวน 10,000 บาท 

    ค่าเช่าบ้าน  
         เพื ่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
นักวิชาการพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง 
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

จำนวน 102,000 บาท 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง 
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 
         เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 

จำนวน 
 

       33,500 บาท 

ค่าใช้สอย  รวม 405,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     
     ค่าจ้างเหมาบริการ 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ) จำนวน 1 
ราย และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
         - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

จำนวน 100,000 บาท 



๔๖ 

 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอื่นๆ 
  

   

    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การ
ชำระภาษี 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การ
ชำระภาษี  จำนวน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 82 ลำดับที่ 6 
 

จำนวน 5,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านภาษี 
        เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที ่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จำนวน 200,000 บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 81 ลำดับที่ 5 

จำนวน 
 
 

         

200,000 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 

    
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรเช่นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของ 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที ่ท ้องถิ ่น พ.ศ. 2555 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 91 ลำดับที่ 5 

 
จำนวน 

 
40,000  บาท 

 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทั้งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับการฝึกอบรมหรือสัมมนา ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
        

จำนวน 
 

60,000 บาท 



๔๗ 

 

 

       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 81 ลำดับที่ 4 
ค่าวัสดุ  รวม 40,000 บาท 
    วัสดุสำนักงาน  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น 
เปลือง หรือมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักงานกองคลัง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จำนวน 20,000 บาท 

    วัสดุคอมพิวเตอร์  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ เครื่องอ่านข้อมูล เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ตลับผงหมึก และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในสำนักงานกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จำนวน 20,000 บาท 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์สำนักงาน  
       ค่าจัดซื้อตู้ชั้นวางแฟ้ม แบบ 20 ช่อง 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้ม เก็บแฟ้ม แบบ 20 ช่อง
คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคาตัว
ละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะ พ้ืนฐาน ดังนี้ 
          - มีขนาดไม่น้อยกว่า  91.7 (w) X 31 (d)  X 96.2 

(h) cm.  

จำนวน 4,000 บาท 

   

1.1 ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ชนิด 2 
บาน คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) 
ราคาหลังละ 4,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้ 
          - มีขนาดไม่น้อยกว่า 121.8 (w) x 40.6 (d) x 87.8 (h) cm  

รวม 
รวม 

 
      จำนวน 
 
 
 
 
 
 
     จำนวน 

46,000 
46,000 

 
          4,000 
 
 
 
 
 
 
       4,500 

บาท 
บาท 

 
บาท 
 
 
 
 
 
 
บาท 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
       ค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  ราคาเครื่องละ 30,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
คลัง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
โดยมีความเร็วส ัญญาณนาฬิกาพื ้นฐานไม่น ้อยกว่า 3.2 GHz  และมี

จำนวน 30,000 บาท 



๔๘ 

 

 

เทคโนโลยีเพิ ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  จำนวน 1 หน่วย    
      -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจำแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
      -  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
         1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
        2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
        3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
       -  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
       -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB  หรือ  ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 
GB จำนวน 1 หน่วย 
       -  มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จำนวน 1 หน่วย 
       -  ม ีช ่อง เช ื ่อมต ่อระบบเคร ือข ่ าย ( Network Interface ) แบบ 
10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
       -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 
       -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
       -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จำนวน 1 หน่วย 
       -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคมพ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
 
 
       ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง โดยมี
คุณลักษณะ พ้ืนฐาน ดังนี้ 
          - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
          - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
          - เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคมพ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  

จำนวน 7,500 บาท 



๔๙ 

 

 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม 1,402,900 บาท 
งบดำเนินงาน  รวม 1,235,000 บาท 
ค่าตอบแทน  
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์  
การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนตามกฎหมาย เช่นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ท ั ่ ว ไป เก ี ่ ย วก ั บการ ร ั กษาความสงบภาย ใน  เป ็ น ไปตามหน ั งสื อ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 

รวม 
จำนวน 

36,000 
36,000 

บาท 
บาท 

ค่าใช้สอย  
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่าง
หนึ ่ง ซึ ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) จำนวน 4 ราย และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความ
สงบภายใน เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

รวม 
รวม 

 

879,000 
384,000 

 

บาท 
บาท 
 

 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ  
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยต่างๆ 
        เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยจากโรคระบาดในพืช ฯลฯ จำนวน 
80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานงบกลาง หน้า 79 ลำดับที่ 1  

จำนวน 100,000 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม อปพร.  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2563 เช่น การฝึกทบทวนสมาชิก 
อปพร.ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
    จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จำนวน 

 
    80,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
   170,000 

 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 



๕๐ 

 

 

         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
หน้า 77 ลำดับที่ 4 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการให้ความรู้ และฝึกซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัย ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา และประชาชน หมู่ที่ 2,3,4,6 
ตำบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
หน้า 76 ลำดับที่ 2 

จำนวน 25,000       บาท 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประชารัฐร่วมใจ 
คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา ประจำปี 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร 
หน้า 75 ลำดับที่ 3 
 

จำนวน 25,000 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังนี้ 
        1) กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
2563 จำนวน 5,000 บาท  
        2) กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัต ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจำปี 2563 จำนวน  5,000 บาท 
        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
       เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
หน้า 77 ลำดับที่ 6 

จำนวน 10,000   บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

จำนวน 5,000 บาท 



๕๑ 

 

 

        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร 
หน้า 75 ลำดับที่ 4 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆเช่นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ จำนวน  30,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ของ อบต. ซึ่งเป็น
อัตรารวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จำนวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิ.ย. 2559 

จำนวน 180,000 บาท 

 
 
 
ค่าวัสดุ  
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
        เพ่ือจ่ายเป็นคา่วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 

รวม 
จำนวน 

 
 
 

 
 
 

320,000 
50,000 

 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น หรือสารหล่อลื่น
ต่าง ๆ สำหรับยานพาหนะรถยนต์นั่งธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล หมายเลข
ทะเบียน บท 4735 รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6463
รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 4511 รวม 3 คัน เป็นเงินจำนวน  
120,200 บาท และสำหรับเป็นส่วนผสมและเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นหมอก
ควัน เครื่องตัดหญ้า เลื่อยโซ่ยนต์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ของ อบต.ดอนศรีชุม 
จำนวน 29,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2559 

จำนวน 150,000 บาท 
 

    วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
       เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เวชภัณฑ์ต่างๆ, สำลี, ผ้าพันแผล 
เฝือกดามคอ,กระเป๋าใส่ยา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

จำนวน 20,000 บาท 
 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย  
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย เช่น ชุด
สำหรับป้องกันภัยในการปฏิบัติงานป้องกันฯ ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

จำนวน 30,000 บาท 
 



๕๒ 

 

 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น สายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง
ชนิดน้ำยาเหลวระเหย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

จำนวน 50,000 บาท 
 
 
 
 

    วัสดุอ่ืน  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น 
กรวยสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสง ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ รวมทั้งเปลี่ยน 
อะไหล่วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

จำนวน 20,000 บาท 
 
 
 
 

งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์

รวม 
รวม 

167,900 
167,900 

บาท 
บาท 

    ครุภัณฑ์สำนักงาน  
        ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศสำนักงานแบบติดผนัง 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,200 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้ 
            - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
          เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปี 2562 (ธันวาคม 2561) 
     ครุภัณฑ์โรงงาน 

 
จำนวน 

 
48,400 

 
บาท 

        ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
และราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคาเครื่องละ 7,500 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน 
ดังนี้  
           - เป็นเครื่องเชื่อมระบบ INVERTER แบบอาร์ค (Manual Matal Are 
Welding)  
           - ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่ายกระแสไฟฟ้าเชื่อมคงท่ี 
กันไฟกระซาก ประหยัดกระแสไฟฟ้า  
           - มีระบบป้องกัน Over-voltage และ Over-current ต้นทุนต่ำ 
คุณภาพสูง อายุใช้งานยืนยาว แนวเชื่อมมีความเรียบและสวย  
           - สามารถเชื่อมเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ใช้ลวดเชื่อมทั่วไปได้เกือบ
ทุกชนิด 
           - พร้อมอุปกรณ์เสริม หน้ากากเชื่อม ลวดเชื่อม 

จำนวน 7,500 บาท 

        ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มลม จำนวน 11,000 บาท 



๕๓ 

 

 

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะและ
ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) เครื่องละ 11,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้  
           - เป็นปั้มลมลูกสูบขนาด 1/2 แรงม้า ใช้สายพานระบายความร้อน
ด้วยอากาศ 
           - จำนวนลูกสูบ 2 ลกูสูบ 
           - แรงดันลมที่ใช้ได้ 8 บาร์ 
           - อัตราการผลิตลม 120 ลิตร/นาที 
           - มอเตอร์ปั้มขนาด 1/2 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลต์ 
           - ถังเก็บลมขนาดไม่น้อยกว่า 58 ลิตร 
           - รับประกันสินค้า 1 ปี สินค้ามีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายใน 7 
วัน 
    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง     
        ค่าจัดซื้อชุดเผจญเพลิง 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะและราคา
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ชุดละ 69,000  บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน โดยมีคุณลักษณะ พ้ืนฐาน ดังนี้  
         - เป็นชุดผจญเพลิงในอาคาร สามารถป้องกันความร้อนและเปลวไฟ 
ทำจากวัสดุ ๓ ชั้น ด้วยผ้า Nomex IIIA ประกอบด้วย  
         - เสื้อคลุมดับเพลิง - กางเกงดับเพลิง - หมวกดับเพลิงพร้อมกระบัง
หน้า - ผ้าคลุมศีรษะ - ถุงมือดับเพลิง - รองเท้าดับเพลิง คุณสมบัติของชุดผจญ
เพลิง ชุดผจญเพลิงประกอบด้วย เสื้อและกางเกงแยกกัน น้ำหนักเบาและ
สามารถปกป้องความร้อนได้สูง มีรายละเอียดดังนี้ คุณลักษณะเฉพาะ  
         ๑. เสื้อคลุมดับเพลิง - ชั้นที่ ๑ ผ้าชั้นนอกทำด้วยผ้า Nomex IIIA 
สามารถป้องกันความร้อนและถูกการเผาไหม้ได้ดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๐ 
ออนซ์ ต่อตารางหลา ตัวผ้า Nomex IIIA ผ่านการรับรองมาตรฐาน - ชั้นที่ ๒ 
ผ้าชั้นกลาง ทำด้วยผ้ากันน้ำ PTFE/ Nomex (แบบลมผ่านได้) มีคุณสมบัติไม่
ติดไฟ ไม่หลอมละลายเมื่อถูกเปลวไฟหรือความร้อน สามารถระบายความร้อน
ออกจากตัวสวมใสในขณะเดียวกันต้องสามารถป้องกัน น้ำ ความร้อนชื้น
ของเหลวน้ำ ไอน้ำ สารเคมี ที่ซึมสู่ร่างกายของผู้สวมใส่ได้ดี ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน - ชั้นที่ ๓ ผ้าชั้นใน Nomex Quilt Batt (นวม Nomex ตัวหนา ) 
เป็นผ้าฉนวนป้องกันความร้อนเข้าสู่ร่างกายสามารถระบายความร้อนออกจาก
ตัวผู้สวมใส่ในขณะเดียวกันต้องสามารถป้องกันความร้อนผ่านสู่ร่างกายของผู้
สวมใส่ได้ดี ตัวผ้านวม Nomex ผ่านการรับรองมาตรฐาน - ตัวเสื้อมีแถบ
สะท้อนแสง ๓ M ๒ สี เย็บติดเสื้อและกางเกงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ตามมาตรฐาน
ผู้ผลิตหรือเป็นไปตามข้อกำหนด - ปกเสื้อใหญ่ปิดต้นคอ - ที่ปิดเป็นแบบ ๒ 
ชั้น ชั้นแรกเป็นซิป ชั้นที่ ๒ เป็น VELCRO Tape - ตัวเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าที่
บริเวณชายเสื้อทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นกระเป๋าแบบมีฝาปิด-เปิด ด้วยผ้า

จำนวน 69,000 บาท 



๕๔ 

 

 

ยึดติดแบบ VELCRO Tape และมีกระเป๋าใส่วิทยุสื่อสารบริเวณหน้าอก
ด้านซ้าย เป็นกระเป๋าแบบมีฝาปิด-เปิด ด้วยแถบไนลอน แถบสักลาด - ปลาย
แขนเสื้อหรือข้อมือโดยรอบเย็บหุ้มด้วยหนังอ่อนนุ่ม ปลายแขนชั้นในเป็นแบบ
ผ้ายืดรัดข้อมือ  
         ๒. กางเกงดับเพลิง - เป็นผ้าชนิดเดียวกันกับเสื้อดับเพลิง - ลักษณะ
เป็นกางเกงทรงสูง มีสายโยงพาดไหล่ติดกับกางเกง สามารถปรับขนาดได้ - มี
สายรัดเอวสามารถปรับขนาดได้ - มีแถบสะท้อนแสงบริเวณปลายขากางเกง
แบบเดียวกับเสื้อ - มีแผ่นผ้าบริเวณหัวเข่าเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง - ที่ปลายขามี
หนังเย็บปิดกันผ้าหลุด - มีกระเป๋าด้านข้าง ๒ ใบ  
         ๓. หมวกดับเพลิง - โครงสร้างหมวกทำจากไฟเบอร์กาลส ซึ่งสามารถ
ทนความร้อนได้เป็นอย่างดี แข็งแรง ทนแรงกระแทกสูง - กระจังหน้าเป็น โพลี
คาร์บอเนต ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนสูง ปรับขึ้นลงได้ - ติดตั้งไฟฉายไม่ให้
เกิดประกายไฟหรือสะเก็ดไฟไม่ให้มีการจุดติด หรือการสันดาปพร้อมขาจับยึด
ทำจากเหล็กปลอดสนิม พร้อมไฟฉาย - มีผ้า Nomex กันติดไฟบริเวณท้ายคอ
สีเหลือง - มีปุ่มปรับความกว้างของหมวก - ไฟฉายที่ติดหมวกจะต้องทนความ
ร้อนได้สูง ไม่ติดไฟ และไม่ระเบิดในขณะปฏิบัติงาน - มีสายรัดค้างปรับได้  
         ๔. ถุงมือ - ถุงมือเป็นแบบ ๕ นิ้ว มีความนุ่ม - ผ้า Nomex เสริมกัน
น้ำซึมได้ง่าย ขอบผลิตจากวัสดุเคฟล่ากันบาดคม - สามารถกันความร้อนและ
ถูกการเผาไหม้ได้ดี  
         ๕. ผ้าคลุมศรีษะดับเพลิง เป็นผ้าคลุมศรีษะ ชนิด ๒ ชั้น - ชั้นนอกทำ
ด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่ติดไฟ ชนิดผ้า Nomex ประสิทธิภาพสูงในการ
ลดความร้อนบริเวณศรีษะ กับผู้ปฏิบัติการดับเพลิง - ชั้นในทำด้วยผ้านุ่มซับ
เหงื่อ (Comfort Plus) ชนิด Lenzing FR - ความยาวระดับหน้าอก ออกแบบ
แยกกันเพ่ือให้อยู่ภายในเสื้อและปกป้องใบหน้าและหลังได้ดี ความยาวไม่น้อย
กว่า ๔๕ ซม. - กระชับได้ดีกับใบหน้า และใช้กับหน้ากากเครื่องช่วยหายใจ  
         ๖. รองเท้าดับเพลิง - ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว กันน้ำ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ มีคุณสมบัติเป็นฉนวน - พ้ืนรองเท้ามีแผ่นเหล็กไร้สนิมเสริมอยู่
ระหว่างกลาง ป้องกันการกระแทกทะลุ - พ้ืนรองเท้าต้องป้องกันการลื่น มี
คุณสมบัติป้องกันความร้อน น้ำมัน กรดหรือสารเคมี 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
        ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะ 
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 
หน่วย 
          - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  

จำนวน 17,000 บาท 



๕๕ 

 

 

          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จำนวน 1 หน่วย  
          - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
          -  ม ีช ่อง เช ื ่ อมต ่อระบบเคร ือข ่ าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
          - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
          - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
          - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
          - เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 256๒ 

ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ    

        ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟไซน์เลนท์รถน้ำ 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟไซน์เลนท์รถน้ำอเนกประสงค์
(LED) จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคา
ท้องตลาด) ชุดละ 15,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

จำนวน 15,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานการศกึษา  

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมการศึกษา  รวม 575,283 บาท 
งบดำเนินงาน  รวม 295,983 บาท 
ค่าใช้สอย  รวม 153,680 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (3–5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 16 คน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
          - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
          - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
          - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 

จำนวน 18,080 บาท 

 
    จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 

 
        18,080 
 
 
 
 
 
 
 

 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 

          - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี                เป็น
เงิน 18,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน แผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 2675 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา หน้า 60 
ลำดับที่ 34  

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครู อบต.และบุคลากรทางการศึกษา 
        เพื ่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการพัฒนาศักยภาพครู อบต.และบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 3 คน คนละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 2675 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา หน้า 62 
ลำดับที่ 9  

จำนวน 30,000 บาท 

     ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
        - เพื ่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง
พัฒนา จำนวน 7 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 34,300 
บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ ่ง จำนวน 9 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน 
จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 44,100 บาทรวมเป็นเงิน 78,400 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
        - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2561  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา หน้า 60 
ลำดับที่ 4 

จำนวน 78,400 บาท 

 
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
        1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจำนวน 27,200  
บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สำหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ 2 – 5 ปี) จำนวน 16 คน คนละ 1,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั ่วไปเกี ่ยวกับ
การศึกษา 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา หน้า 60 
ลำดับที่ 2 

 
 
 
 
 
 
  จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จำนวน 
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บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 

 

ค่าวัสดุ  รวม 142,303 บาท 

    วัสดุสำนักงาน  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งโดยสภาพเมื ่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หรือมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่ม
สำหรับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง
พัฒนา แห่งละ 2,000 บาท ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

จำนวน 4,000 บาท 

    วัสดุงานบ้านงานครัว  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

จำนวน 5,000 บาท 

    ค่าอาหารเสริม (นม)  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. 
และศูนย์เด็กเล็ก ดังนี้  
        1) โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงจำนวน 52 คน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 
260 วัน เป็นเงิน 99,643 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
        2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งจำนวน  9 คน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน 
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 17,246 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
        3) ศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงจำนวน 7 คน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 13,414 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 13,414 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
         - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0809.4/ว 2675 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา หน้า 61
ลำดับที่ 5, 7 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์ เช่น เวชภัณฑ์ต่างๆ สำลี ผ้าพันแผล เฝือก
ดามคอ กระเป๋าใส ่ยา ฯลฯ ตั ้งจ ่ายจากเง ินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 

จำนวน 130,303 บาท 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

รวม 
รวม 

71,300 
21,300 

บาท 
บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
    ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะ 
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

 
จำนวน 

 
17,000 

  
บาท 



๕๘ 

 

 

          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 
หน่วย 
          - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จำนวน 1 หน่วย  
          - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
          -  ม ีช ่องเช ื ่อมต ่อระบบเคร ือข ่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
          - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
          - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
          - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
          -  เป ็นไปตามเกณฑ์ราคาและค ุณล ักษณะพื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  
    ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank 
Printer) 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
        - เป็นเครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์( Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู ้ผล ิต ม ีความละเอ ียดในการพิมพ์ไม ่น ้อยกว่า 
1,200x1,200dpi  
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 
5 ภาพต่อนาที (ipm)  
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า50แผ่น  
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
        เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

จำนวน 4,300  บาท 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000  บาท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     



๕๙ 

 

 

    ค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฐานที่ 3 ค่ายกล 
SPIDER MAN) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา หน้า 61 
ลำดับที่ 8 

จำนวน 50,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน  

รวม 
รวม 

208,000 
208,000 

บาท 
บาท 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
        อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงตามโครงการ 
สนับสนุนอาหารกลางวันจำนวน 52 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน 
เป็นเงิน จำนวน 208,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
           เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561  
           เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0809.4/ว 2675 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562   
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา หน้า 61 
ลำดับที่ 6 

 
จำนวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
208,000 

 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม       151,400 บาท 
งบดำเนินงาน  รวม      71,400 บาท 
ค่าใช้สอย  รวม       41,400 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

        ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
           - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.5/ว 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561   
           เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสาธารณสุข หน้า 64 
ลำดับที่ 6 

จำนวน 2,000 บาท 
 

    จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 

        ค่าใช้จ่ายเพื ่อดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
           - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.5/ว 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561   
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสาธารณสุข หน้า 
63 ลำดับที่ 1 

จำนวน 10,000 บาท 

       ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดังนี้ 
          - ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวนสุนัข/แมว 
800 ตัวๆละ 3 บาทเป็นเงิน 2,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
          - ค่าสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 800 ตัวๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
          - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสาธารณสุข หน้า 64 
ลำดับที่ 4 

  จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จำนวน 

    10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     26,400 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 

ค่าวัสดุ  รวม 30,000  บาท 
    1.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
        1.1 ค่าจัดซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
          - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายสำหรับจ่ายให้กับ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

รวม 
 

30,000 
 

 บาท 
 

        1.2 ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน 
           - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุง
ให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
           ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

 
 

   

งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน  

รวม 
รวม 

80,000 
80,000 

บาท 
บาท 



๖๑ 

 

 

    เงินอุดหนุนเอกชน  
        อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,6 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4 และหมู่
ที6่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
จำนวน 4 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 
          - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสาธารณสุข หน้า 64 
ลำดับที่ 5 

 
จำนวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80,000 

 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม 1,688,280 บาท 
งบบุคลากร  รวม 806,280 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  รวม 806,280 บาท 
        เงินเดือนพนักงาน จำนวน 598,740 บาท 
          - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
ดังนี้ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 
 

  
 

        เงินประจำตำแหน่ง  จำนวน 42,000 บาท 
          - เพื ่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

   

        ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
          เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี ้ ผู ้ช่วยนายช่างโยธา 
จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        

จำนวน 
 
 

156,600 บาท 
 
 
 

        เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ดังนี้ ผู้ช่วย
นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จำนวน 8,940 บาท 

งบดำเนินงาน  รวม 716,100 บาท 
ค่าตอบแทน  รวม 131,700 บาท 



๖๒ 

 

 

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
        เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น คณะกรรมการฯ ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        เป ็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 

จำนวน 63,700 บาท 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 

จำนวน 5,000 บาท 

    ค่าเช่าบ้าน  
        เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินสวัสดิการค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ดังนี้  
ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช ่าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

จำนวน 48,000 บาท 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 
        เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 

จำนวน 15,000 บาท 

ค่าใช้สอย  รวม 407,200 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     
    ค่าจ้างเหมาบริการ 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้

จำนวน 
 
 

100,000 บาท 



๖๓ 

 

 

รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างซ้อมไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

 
 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ  

   

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรเช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานเคหะและชุมชน 
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 91 ลำดับที่ 5 

จำนวน 20,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของ พนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้างทั้งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับการฝึกอบรมหรือสัมมนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า 91 ลำดับที่ 3 

จำนวน 20,000 บาท 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 200,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
       ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ของ อบต. ซึ่งเป็นอัตรารวม ค่า
วัสดุ และค่าแรงงาน จำนวน 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิ.ย. 2559 

จำนวน 267,200 บาท 

ค่าวัสดุ  รวม 177,200  บาท 
    วัสดุสำนักงาน  จำนวน 10,000  บาท 



๖๔ 

 

 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุสำนักงาน ซึ่งโดยสภาพเมื ่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หรือมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักงาน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั ่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 
ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จำนวน 60,000  บาท 

     
วัสดุก่อสร้าง  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์  สี 
แปลงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั ่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 
จำนวน 

 
20,000 

  
บาท 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของอบต. เช่น แบต 
เตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จำนวน 30,000 บาท 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น หรือสารหล่อ
ลื่นต่าง ๆ สำหรับยานพาหนะรถยนต์นั่งธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล หมายเลข
ทะเบียน กข 8341 1 คันๆละ 37,200 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิ.ย. 2559 

จำนวน 37,200 บาท 

    วัสดุคอมพิวเตอร์  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
ซอฟต์แวร์ เครื่องอ่านข้อมูล เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ตลับผงหมึก และอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในสำนักงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จำนวน 20,000 บาท 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์สำนักงาน  

รวม 
รวม 

 

155,900 
125,900 

บาท 
บาท 

 
        ค่าจัดซื้อตู้ชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น ชั้นละ 10 ช่อง 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น ชั้นละ 10 ช่อง จำนวน 1 
หลัง คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) 
ราคาหลังละ 7,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

จำนวน 7,000 บาท 



๖๕ 

 

 

          มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.4 ซม. x ลึก 30.5 ซม. x สูง 175.4 ซม. 
 
 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    
        ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอริ่ง 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอริ่งจำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
และราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคาเครื ่องละ 
80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
          - สามารถเจาะพ้ืนคอนกรีตและแอสฟัลท์ 
          - เป็นเครื่องเจาะชนิดเครื่องยนต์ขนาด 5.5 แรง เป็นเครื่องต้นกำลัง
ใช้น้ำมันเบนชิน 4 จังหวะ 
          - สามารถเจาะเก็บตัวอย่างได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 
          - ตัวเครื่องยนต์คิดตั้งบนฐานรองรับมีล้อ 4 ล้อ เพื่อเคลื่อนย้ายได้
สะดวก 
          - มีระบบหล่อด้วยน้ำขณะเก็บตัวอย่าง เพื ่อระบายความร้อน
กระบอกเจาะ 
          - หัวเจาะแบบเพชร สำหรับเจาะคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 1 หัวเจาะ            

จำนวน 80,000 บาท 

        ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ จำนวน 1
เครื่อง คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด)
ราคาเครื่องละ 36,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับเคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะ 
เฉพาะสังเขป ดังนี้  
          - เซนเซอร์สำหรับตรวจจับมิลลิเมตรที่ถูกต้องของโลหะ เหล็ก ไม้ 
สายไฟมีกระแส สายไฟไม่มีกระแส และท่อพลาสติกพีวีซี 
          - การตรวจสอบความแม่นยำของเหล็กเสริมในคอนกรีตได้ลึกไม่น้อย
กว่า 15 ซม. 
          - ภาพการแสดงผลการตรวจสอบแสดงผลด้วยระบบหน้าจิดิจิตอล มี
ไฟ LED สีแดง/สีเขียว และสัญลักษณ์เสียงเตือน เมื่อเครื่องตรวจเจอวัตถุนั้น 
          - ออกแบบให้เข้ากับสรีระศาสตร์ เพื่อให้ใช้งานได้ถนัดมือ 

จำนวน 36,400 บาท 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
        ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ

 
จำนวน 

 
2,500 

  
 บาท 



๖๖ 

 

 

ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน โดยมีคุณลักษณะ 
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
          - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
          - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
          -  เป ็นไปตามเกณฑ์ราคาและค ุณล ักษณะพื ้นฐานคร ุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   รวม   30,000  บาท 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
          ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ และค่ารับรองแบบ
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม จำนวน 30,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ และค่า
รับรองแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 
งบรายจ่ายอ่ืน        รวม 10,000 บาท 
รายจ่ายอ่ืน  
    ค่าจ้างท่ีปรึกษา  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการตรวจคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค
ในเขตพื้นที ่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน           
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและ
ชุมชน หน้า 73 ลำดับที่ 2 

รวม 
    จำนวน 

10,000 
          10,000 

บาท 
 บาท 

งานไฟฟ้าถนน  รวม 3,740,500 บาท 
งบลงทุน  รวม 3,740,500 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 3,740,500 บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     
    ค่าก่อสร้างรั้วรอบอาคารอเนกประสงค์ บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ 2  
        เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าก ่อสร ้างตามโครงการก ่อสร ้างร ั ้วรอบอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดรั้ว ยาว 106 เมตร สูง 1.70 เมตร พร้อมติดตั้งประตูรั้ว 
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) หน้า 49 
ลำดับที่ 20 

จำนวน 
 

300,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

    ค่าปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม อาคารป้อมยาม ในพ้ืนที่สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม  

จำนวน 
 

23,600 บาท 
 
 



๖๗ 

 

 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม 
อาคารป้อมยาม ขนาดพื้นที่ห้องน้ำกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.70 เมตร ตาม
ประมาณการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) หน้า 54 
ลำดับที่ 39 

 
 
 
 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
    ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 สันป่าหมากใต้ หมู่ที่ 9 บ้าน
สันป่าหมากใต้ 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 77 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 52 
ลำดับที่ 29 

จำนวน 45,100 บาท 

     ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง     
        เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.20 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.80 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการของ
กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 52 
ลำดับที่ 32 

จำนวน 122,700 บาท 

    ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบลำเหมืองร่องสะเด็ด 
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที ่4 บ้านทุ่ง     
        เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 675.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการของ
กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 53 
ลำดับที่ 33 

จำนวน 400,000 บาท 

    ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ร่องบัวลอย หมู่ที่ 2 
บ้านร่องบวัลอย  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างในราง 0.40 เมตร ลึกในรางเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 

จำนวน 
 
 
 

92,000 บาท 
 
 
 



๖๘ 

 

 

เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมฝา คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร และบ่อพักรางระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 50 
ลำดับที่ 21 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    ค่าขุดลอกดินตะกอนในรางระบายน้ำ   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการขุดลอกดินตะกอนในรางระบายน้ำ
ซอย 1 เชื่อม ซอย 5 ร่องบัวลอย หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย ขนาดกว้างในราง
ระบายน้ำเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวเฉลี่ย 550 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณขุดลอกดินตะกอน ไม่น้อยกว่า 33 ลูกบาศก์เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 49 
ลำดับที่ 19 

จำนวน   
 
 
 
 
 
 
 
 

7,800 บาท 
 
 
 
 
 

    ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เชื่อม ซอย 5 หมู่ที่ 
6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างในราง 0.40 เมตร ลึกในรางเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมฝา ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 51 
ลำดับที่ 26 

จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ค่าปรับปรุงวางท่อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ 3ช่องทาง) 
ซอย 3 สันป่าหมากใต้ ในลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ลำเหมืองร่องร้อง)หมู่
ที่ 9 บ้านสันป่าหมากใต้ 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงวางท่อรางระบายน้ำ
คอนกร ีตเสร ิมเหล ็ก (แบบ 3ช ่องทาง) ขนาดท่อระบายน ้ำ ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.20 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมเสริมผนัง คสล. ตาม
แบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 51 
ลำดับที่ 28 

จำนวน 147,000 บาท 

    ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ซอย 3 สันป่าหมากเหนือ หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าหมากเหนือ 

จำนวน 200,000 บาท 



๖๙ 

 

 

        เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 192 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างในราง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 48.00 เมตร พร้อมฝา 
คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 51 
ลำดับที่ 27 
    ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผนังรางระบายน้ำ 
ซอยบุญเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคสล. ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
180 ตารางเมตร พร้อมเสริมผนังรางระบายน้ำ 2 ข้างทาง ยาว 90 เมตร 
พร้อมฝา คสล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 
150 ฝา ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั ้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 50 
ลำดับที่ 22 

จำนวน 200,000 บาท 

    ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผนังรางระบายน้ำ 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา ซอยบุญเจริญ 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล . 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมเสริมผนังรางระบายน้ำ 2 ข้างทาง ยาว 400 
เมตร พร้อมฝา คสล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
จำนวน 667 ฝา ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน จำนวน 345,500 บาท และตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 
540,500 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 52 
ลำดับที่ 31 

จำนวน 886,000 บาท 

    ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังผสมหินผุ ซอย 3 บุญญาลังกา หมู่ที่ 4 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง
ผสมหินผุ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอย 3 บุญญาลังกา) หมู่ที ่ 4 บ้านทุ่ง 
ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร คิด
เป็นปริมาณดินลูกรังผสมหินผุไม่น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) 
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

จำนวน 25,500 บาท 



๗๐ 

 

 

        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 51 
ลำดับที่ 25 
    ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังผสมหินผุ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยบ้าน
ลุงนั่น) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง
ผสมหินผุ ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร คิดเป็นปริมาณดินลูกรังผสมหินผุไม่น้อยกว่า 135 ลูกบาศก์เมตร (คิว
หลวม) ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 50 
ลำดับที่ 23 

จำนวน 32,700 บาท 

    ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยรวมสุข) 
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก 
ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) ตามแบบ
แปลนและประมาณการของกองช่าง ตั ้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) หน้า 53 
ลำดับที่ 35 

จำนวน 31,700 บาท 

    ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอย 3 สันป่า
หมากใต้) หมู่ที่ 9 บ้านสันป่าหมากใต้ 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก 
ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร คิด
เป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 8.75 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) ตามแบบ
แปลนและประมาณการของกองช่าง ตั ้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 52 
ลำดับที่ 30 

จำนวน 7,900 บาท 

    ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยหมู่บ้าน
จัดสรร) หมู่ที่ 4  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก 
(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ช่วง
ที่ 2) ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 36.80 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) 

จำนวน 43,600 บาท 



๗๑ 

 

 

ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 54 
ลำดับที่ 37 
    
 ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายขัติพรม) 
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก 
ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 668 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.40 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) ตาม
แบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 50 
ลำดับที่ 24 

 
จำนวน 

 
181,800 

 
บาท 

    ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายไชย
มงคล) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก 
ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 405 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) ตามแบบ
แปลนและประมาณการของกองช่าง ตั ้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 53 
ลำดับที่ 34 

จำนวน 367,400 บาท 

    ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายท่า
ข้าม) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก 
ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) ตามแบบ
แปลนและประมาณการของกองช่าง ตั ้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) หน้า 54 
ลำดับที่ 38 

จำนวน 90,700 บาท 

    ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (สายเลียบลำ
เหมืองร่องสะเด็ด ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก 
ขนาดผิวถนนกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

จำนวน 35,000 บาท 



๗๒ 

 

 

คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 38.75 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) ตาม
แบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) หน้า 53 
ลำดับที่ 36 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและก่อสร้าง  จำนวน 400,000 บาท 
    ค่าปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่ง
สาธารณูปการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

   

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         รวม 80,000 บาท 
งบดำเนินงาน         รวม 80,000 บาท 
ค่าใช้สอย          รวม 80,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     
    ค่าจ้างเหมาบริการ 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ค่าจ้าง
เหมาดูแลเตาเผาขยะ ค่าจ้างเหมาทำลายขยะอันตราย ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า
และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหนา้ที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
          เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

จำนวน 
 
 
 
 
 

10,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ  

   

     ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการรณรงค์การลดปริมาณขยะ 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะโดย
การนำถุงผ้า ตะกร้าไปตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและ
ชุมชน หน้า 83 ลำดับที่ 3      
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ จำนวน 60,000บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะและลดขยะในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  

 จำนวน 10,000 บาท 



๗๓ 

 

 

          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและ
ชุมชน หน้า 83 ลำดับที่ 2 
 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนเข้มแข็งของชุมชน  รวม 825,000 บาท 
งบดำเนินงาน  
ค่าใช้สอย  

รวม 
รวม 

145,000 
145,000 

บาท 
บาท 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระ มหา
กษัตริย์ 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อปกป้อง และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่น คงและความสงบเรียบร้อย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 78 ลำดับที่ 1 

จำนวน 
 

10,000 บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ บททวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 65 ลำดับที่ 2 

จำนวน  บาท 

 
     

     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย เช่น
กิจกรรมส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
           เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 66 ลำดับที่ 5 

จำนวน  บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมด้านอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

จำนวน  บาท 

 
  จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวน 
 
 

 
    10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5,000 
 
 
 
 
 
 
 
20,000 
 
 

 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 
 
 



๗๔ 

 

 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของประชาชนตาม
โครงการฝึกอบรมอาชีพงานประดิษฐ์ฝีมือจากวัสดุชนิดต่างๆ จำนวน 20,000 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตรท์ี่ 
1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 57 
ลำดับที่ 1 
   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเสริมสร้างสำนึกประชาธิปไตยและะ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่นกิจกรรมส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม     
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 65 ลำดับที่ 3 

จำนวน  บาท 

 
 
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 
การรณรงค์ การบำบัด การฝึกอาชีพ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม 
แข็งของชุมชน 
          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2560  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 78 ลำดับที่ 4 
    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 78 ลำดับที่ 3 

จำนวน 20,000 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวน 

 
 
 
 
 
 
10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,000 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 
10,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

จำนวน 
 
 

10,000 บาท 
 
 
 
 



๗๕ 

 

 

          เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 846 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 65 ลำดับที่ 1 
    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมในการจัดกิจกรรม/โครงการของสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 66 ลำดับที่ 4 

จำนวน 
 
 
 
 
 

 บาท 
 
 
 
 
 
  

จำนวน 20,000  บาท  

    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมในการจัดกิจกรรม/โครงการของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตำบลดอนศรีชุมตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 78 ลำดับที่ 5 

จำนวน 20,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน  

รวม 
รวม 

680,000 
680,000 

บาท 
บาท 

เงินอุดหนุนเอกชน  
    อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดอนศรีชุม 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดอนศรีชุมตามโครง 
การพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
           เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 67 ลำดับที่ 10 
         อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา 
         เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลอง
ประปา ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
จำนวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวน 
 
 
 
 
 

 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 

 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

 

           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
           เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 66 ลำดับที่ 6 
         อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 
         เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ตาม
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
           เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 67 ลำดับที่ 7 
         อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวง 
         เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวง 
ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 
6 บ้านทุ่งหลวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
           เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า 67 ลำดับที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 

จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวน 

 
 
 
 
 
 
 

160,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  
 

งานกีฬาและนันทนาการ  รวม 130,000 บาท 
งบดำเนินงาน  รวม 130,000 บาท 
ค่าใช้สอย  รวม 120,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก จำนวน 20,000 บาท 
 

 จำนวน 
 
 

 
20,000 
 
 

 
บาท 
 
 



๗๗ 

 

 

          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและ
นันทนาการ  
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่   
2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ หน้า 69 ลำดับที่ 4 

 
    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา เช่น ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน กีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาและว ัฒนธรรม งานก ีฬาและ
นันทนาการ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ หน้า 70 ลำดับที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
  จำนวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  80,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแข่งขันรำวงย้อนยุค ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและ
นันทนาการ 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง ขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตรท์ี่ 
2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ หน้า 70 ลำดับที่ 8  

จำนวน 20,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ  รวม 10,000 บาท 
    วัสดุกีฬา  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม 
แข่งขัน และส่งเสริมให้ประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

    จำนวน 10,000 บาท 



๗๘ 

 

 

        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ หน้า 69 ลำดับที่ 6  
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบดำเนินงาน  

       รวม 
       รวม 

90,000 
90,000 

บาท 
บาท 

ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานพิธีการและ
วันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 วันปิยมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับงานพิธีในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบล ตั ้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ หน้า 68 ลำดับที่ 1           

       รวม 
จำนวน        

   

90,000 
80,000 

 

บาท 
บาท 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

    ค่าใช้จ่ายในการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา  
          เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ หน้า 69 ลำดับที่ 5 

จำนวน 10,000 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการเกษตร  
 

งานส่งเสริมการเกษตร  รวม 49,000 บาท 



๗๙ 

 

 

งบดำเนินงาน  รวม 10,000 บาท 
ค่าใช้สอย  รวม 5,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ 

มา เพื่อป้องกันและกำจัดโรคไหม้ในนาข้าวแบบครอบคลุมพื้นที่ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร หน้า 59 ลำดับที่ 5 

จำนวน 50,000 บาท 

 
ค่าวัสดุ  
    วัสดุการเกษตร  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืช อาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธ์พืช ฯลฯ สำหรับดำเนินการส่งเสริม
ด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน แผน 
งานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 

งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑก์ารเกษตร  

รวม 
รวม 
รวม 

 บาท 
บาท 
บาท 

        ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ 
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
และราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ชุดละ 9,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  
โดยมีคุณลักษณะ เฉพาะสังเขป ดังนี้  
          - ตวัปั้มและเพลาปั้มผลิตจากสแตนเลส  SUS304 ใบพัดสแตนเล
สแบบปิดปลอดสนิม แข็งแรง ทนทาน และมีผิวเรียบลื่นลดแรงเสียดทานใน
การหมุน ทำให้มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำสูง 
          - กันรั่วดว้ยเม็คคานิคอลซีลแบบเซรามิดและกราไฟต์ ซึ่งกันน้ำได้ดี 
และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
          - มอเตอร์เหนี่ยวนำชนิดกรงกระรอกแบบปิด ระบายความร้อนด้วย
พัดลม มาตรฐานการป้องกัน IP 54 ใช้งานกลางแจ้งได้ 
          - ฉนวนไฟฟ้า Class F สำหรับใช้งานอย่างต่อเนื่อง และเพลา
มอเตอร์เป็นชิ้นเดียวกับเพลาเครื่องสูบ 
          - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

จำนวน 9,000 บาท 

 

รวม 
รวม 

จำนวน 

5,000 บาท 
บาท 
บาท 

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 
จำนวน 

 
 
 
 
 

รวม 
จำนวน 

 
 
 
 
 
 

รวม 
รวม 

 
จำนวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

 
5,000 

 
 
 
 
 

5,000 
5,000 

 
 
 
 
 
 

39,000 
9,000 

 
9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

 
บาท 

 
 
 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
 
 
 
 

บาท 
บาท 

 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 

       ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 30,000 บาท 



๘๐ 

 

 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทำสวนสมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร 
หน้า 75 ลำดับที่ 1 
 

 
แผนงานงบกลาง  

 

งบกลาง  
งบกลาง  

รวม 
รวม 

7,112,724 
7,112,724 

บาท 
บาท 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ดังนี้
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 1 
อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา พนักงานดับเพลิง 
จำนวน 1 อัตรา และคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างตำแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงินจำนวน66,320 
บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นเงินจำนวน 13 ,680 บาท ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ.
2533 
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2561  
        เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
       เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานจ้างท้องถิ่น  (กพท.) 
จำนวน 0.2 % ของรายรับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 

จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวน 

80,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,236 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 

     
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
        เป็นไปตามหนังสือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ที่ พย 
0030/ว 260 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                   จำนวน  4,393,200  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพ้ืนที่จำนวน 563 ราย 
ดังนี้ 
        รายละ 600 บาทต่อเดือน จำนวน 360 ราย รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
2,592,000 บาท 
        รายละ 700 บาทต่อเดือน จำนวน 139 ราย รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
1,167,600 บาท 
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        รายละ 800 บาทต่อเดือน จำนวน 56 รายรวม 12 เดือน เป็นเงิน 
537,600 บาท 
         รายละ 1,000 บาทต่อเดือน จำนวน 8 รายรวม 12 เดือน เป็นเงิน 
96,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง 
         - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานงบกลาง หน้า 71 ลำดับ
ที่ 1 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม จำนวน 
197 คน ที่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และมีประกาศของ อบต.ดอนศรีชุม 
ให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการเรียบร้อยแล้ว  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
         - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานงบกลาง หน้า 71 ลำดับ
ที่ 2 

จำนวน 1,891,200 บาท 
 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่จำนวน 35 ราย ๆ 
ละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 210,000 บาท ดังนี้ 
         1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จำนวน 29 รายรวมเป็นเงิน 174,000 บาท 
         2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 6 รายรวมเป็นเงิน 36,000 บาท 
         ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
         - เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานงบกลาง หน้า 71 ลำดับ
ที่ 3 

จำนวน 210,000 บาท 
 

    สำรองจ่าย  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน และ 
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ
และเหตุการณ์ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
         เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยแผนงานงบกลาง หน้า 79 ลำดับที่ 1 

จำนวน 
 

200,000 บาท 
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    รายจ่ายตามข้อผูกพัน  
        เงินสมทบกองทุน สปสช. 
         เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของยอดจัดสรรจาก สปสช. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสาธารณสุข หน้า 63 
ลำดับที่ 2 

 
จำนวน 

 
 
 
 
 

 
50,000 

 
บาท 

        เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนศรีชุม  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยแผนงานงบกลาง หน้า 72 ลำดับที่ 4 

จำนวน 100,000 บาท 

     
 
 
 
 
 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 
168,088 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) จำนวน 1% ของรายรับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานงบ
กลาง หมวดบำเหน็จ/บำนาญ แผนงานงบกลาง 
         เป็นไปตามหนังสือ สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
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รายละเอยีดค่าใชจ่้ายตาม พรบ.ระเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2542 มาตรา 35 

ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนศรชีมุ อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา 

ล าดบั

ที ่

รายการ งบประมาณตัง้

ไว ้

หมายเหตู 

1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป   

 ส านกัปลดั   

 เงนิเดอืนพนักงาน  3,348,480 

 เงนิประจ าต าแหน่ง  168,000 

 เงนิเพิม่ต่าง ๆ พนักงานส่วนต าบล  84,000 

 ค่าจา้งลูกจา้งประจ า  277,920 

 ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  831,840 

 เงนิเพิม่ต่างๆ พนักงานจา้ง  56,940 

 เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่  390,000 

 เงนิค่าเชา่บา้น  206,400 

 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร  110,600 

 รวม  5,474,180 

 กองคลงั   

 เงนิเดอืนพนักงาน  1,283,100 

 เงนิประจ าต าแหน่ง  42,000 

 เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่  160,000 

 เงนิค่าเชา่บา้น  102,000 

 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร  33,500 

 รวม  1,620,600 

2 แผนงานเคหะและชมุชน   
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 กองชา่ง   

 เงนิเดอืนพนักงาน  598,740 

 เงนิประจ าต าแหน่ง  42,000 

 ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  156,600 

 เงนิเพิม่ต่างๆของพนักงานจา้ง  8,940 

 เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่  63,700 

 เงนิค่าเชา่บา้น  48,000 

 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร  15,000 

 รวม  932,980 

 รวมทัง้สิน้  8,027,760 

                             คดิเป็นรอ้ยละของงบประมาณรายจ่าย =  8,027,760x 100 

                             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563             27,228,911 

                                                                            =  29.48 

 
 


