
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม

อําเภอ ประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,086,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,802,211 บาท

งบบุคลากร รวม 5,832,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,416,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยาง
อื่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ปรึกษานายก
องคการบริหารสวนตําบล และการจายเงินคาเบี้ยประชุม
กรรมการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกราย
ละเอียด ดังนี้
     (1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 21,120 บาท จํานวน 12 เดือน
     (2)  เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวน
ตําบล และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
     (1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
     (2)  คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่น ของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล และการจายเงิน
คาเบี้ยประชุมกรรมการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
     (1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
     (2)  คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือน
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 172,800 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้
     (1) คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
     (2) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน

วันที่พิมพ : 30/4/2563  10:36:53 หน้า : 3/99



เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,627,200 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ปรึกษานายก
องคการบริหารสวนตําบล และการจายเงินคาเบี้ยประชุม
กรรมการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกราย
ละเอียด ดังนี้
     (1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12
 เดือน
     (2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
 เดือน
     (3) คาตอบแทนคณะสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 16 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,415,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,619,720 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 156,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลจํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนคาตอบ
แทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 426,240 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,840 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง จํานวนอัตรามตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,877,591 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.2/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 632,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เพื่อจายเปน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง คา
บริการด้วย และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเปนต้องจายเกี่ยวกับการรับรอง
หรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือ
ทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตั้งจายตามเกณฑหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไมเกินปละร้อยละ 1 ของรายได้
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้เงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินจายขาดสะสม ขององคการบริหารสวนตําบล และเงินที่มีผู้
อุทิศ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเชิญชวน และอํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตาง ๆ

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมประชา
สัมพันธเชิญชวน และอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมา
รวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตาง ๆ เชน คาพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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คาจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาว
ไทยทั้งชาติ

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมอันเปน
การพิทักษรักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนที่ยึด
เหนี่ยวและเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้ง
ชาติ เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 152,500 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
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คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น สําหรับการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด ตามที่กฎหมายกําหนด เชน คาตอบแทน
บุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง คาใช้สอยและ
วัสดุ คาสาธารณูปโภค คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง 
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 4
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 4
     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุม
ดอกไม้ พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุเสารีย หรือ
ใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ
 ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการด้วย และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเปนต้องจายเกี่ยวกับการ
รับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีนิเทศตรวจเยี่ยมหรือ
ทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตั้งจายตามเกณฑหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไมเกินปละร้อยละ 1 ของรายได้
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้เงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินจายขาดสะสม ขององคการบริหารสวนตําบล และเงินที่มีผู้
อุทิศ

คารับรองหรือเลี้ยงรับรอง จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมายเพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการ  ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น โดยตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 571,091 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 230,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใสน้ํา ยาลบกระดาษไขกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจรผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 29,996 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 อาทิ
เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตา ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโค้งมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัดสุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 111,095 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card) 
เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 470,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

     เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงานหรือที่สาธารณะรวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อเปนคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน การเชา
เครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ใน
กิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนต้น และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 92,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานสําหรับหัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 4,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
     - เก้าอี้ทํางาน มีพนักพิงและเบาะที่นั่ง มีท้าวแขน 2 ข้าง ขา 5
 แฉกมีล้อ
     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 18,500 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เย็น จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้ 
     - ขนาดความจุไมน้อยกวา 13 คิวบิกฟุต เปนรุนที่ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศ
ไทย      - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเปนรายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่อง
บิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนต้น ไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เปนรายจายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑรวมถึงเปนรายจายที่ต้องชําระพร้อม
อุปกรณ เชน คาขนสง คาภาษีคาประกันภัยคาติดตั้ง ฯลฯ
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

งานบริหารงานคลัง รวม 797,770 บาท
งบดําเนินงาน รวม 723,070 บาท

ค่าตอบแทน รวม 212,000 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ
เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.2/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 351,070 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานกองคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 186,070 บาท

     เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
พัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง 
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใสน้ํา ยาลบกระดาษไขกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัดสุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card) 
เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ, คาดวงตราไปรษณีย
อากร, คาเชาตู้ไปรษณีย, คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใน
กิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 74,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 57,200 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีที
ยู      - ราคาที่กําหนดเปน ราคาที่รวมคาติดตั้ง
     - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
     - ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
     - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
     เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที      เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
     เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

วันที่พิมพ : 30/4/2563  10:36:53 หน้า : 25/99



เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
     - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600 x 600 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm)
     - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได้
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
     - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
     - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
     - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
     - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,152,140 บาท

งบบุคลากร รวม 546,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 546,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 240,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลจํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนคาตอบ
แทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง จํานวนอัตรามตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 606,140 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 30/4/2563  10:36:53 หน้า : 29/99



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.2/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 357,140 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 232,140 บาท

     เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
แกประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา เชน คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายใน
พิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ, เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร, คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนในการฝึกอบรม
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
ไฟฟ้า และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ
. 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวัน
ที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง การรณรงคจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. 2562

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลประจัน
ตคาม (อปพร.) ให้แก วิทยาลัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยวิทยาเขตปราจีนบุรี เปนคาใช้จายในการฝึกอบรม อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลประจัน
ตคาม (อปพร.) ให้มีความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มมาก
ขึ้น จํานวน 10 คน
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 198,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใสน้ํา ยาลบกระดาษไขกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโค้งมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัดสุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card) 
เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจากเหตุสาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนที่ได้
รับความเดือดร้อน หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํารง
ชีพ โดยอาจให้เปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อให้การชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป  (พ.ศ. 2561-2565)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 717,350 บาท

งบบุคลากร รวม 446,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 446,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 404,280 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 271,070 บาท
ค่าใช้สอย รวม 216,070 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 116,070 บาท

     เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
ธุรการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 45,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ, เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร, คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
เชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน
ในการฝึกอบรม
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
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โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชน คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใสน้ํา ยาลบกระดาษไขกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 อาทิ
เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตา ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัดสุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card) 
เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,839,210 บาท
งบบุคลากร รวม 1,202,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,202,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 744,840 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลจํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนคาตอบ
แทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,240 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,180 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง จํานวนอัตรามตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,889,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.2/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 161,050 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน

โครงการยิ้มสดใสหางไกลฟนผุ จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการยิ้มสดใสหางไกลฟน
ผุ เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 96,050 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลประจันตคาม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดง
ไชยมัน ดังนี้
     - คาหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาลประจัน
ตคาม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน จํานวน 73 คน อัตรา
คนละ 300 บาท/ป
     - คาอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาลประ
จันตคาม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน จํานวน 73
 คน อัตราคนละ 200 บาท/ป
     - คาเครื่องแบบผู้เรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาลประ
จันตคาม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน จํานวน 73
 คน อัตราคนละ 200 บาท/ป
     - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลประจันตคาม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชย
มัน จํานวน 73 คน อัตราคนละ 430 บาท/ป
     เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.2/ว 1636 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง การจัดสรรงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุด
หนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่ม
เติม

ค่าวัสดุ รวม 1,642,600 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,081,600 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง เปนต้น ตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ อาทิเชน นม ฯลฯ
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คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 416,500 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง เปนต้น ตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ อาทิเชน วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 144,500 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุ รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน หุน แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก เบาะยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 46,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

     เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงานหรือที่สาธารณะรวมถึงคา
ใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนต้น และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 7,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,300 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,300 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32
 นิ้ว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน จํานวน 1
 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
     - ขนาด 32 นิ้ว
     เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,740,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,740,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 
และโรงเรียนวัดดงไชยมัน

จํานวน 1,740,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนอนุบาลประจัน
ตคาม และโรงเรียนวัดดงไชยมัน เพื่อดําเนินโครงการ สนับสนุน
อาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม และโรงเรียนวัดดง
ไชยมัน จํานวน 435 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน
     เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2562
     เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 467,070 บาท

งบดําเนินงาน รวม 467,070 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 6,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เพื่อเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แก อาสาสมัครบริบาทท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคําสั่งชวย
เหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จากผู้บริหารท้องถิ่นแหงนั้น
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จาย พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 331,070 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 116,070 บาท

     เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
ธุรการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันปญหาโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันปญหาโรค
เอดส เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คา
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนที่ได้
รับความเดือดร้อน หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํารง
ชีพ โดยอาจให้เปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อให้การชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป  (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า)

จํานวน 180,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิงสมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขันติยราชนารี และแนวทาง
การตั้งงบประมาณตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562  
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 130,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟน เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลีและผ้า
พันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงเงิน กระดาษกรอง จุกตาง ๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 413,840 บาท

งบบุคลากร รวม 285,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 285,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 285,840 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน

วันที่พิมพ : 30/4/2563  10:36:53 หน้า : 55/99



งบดําเนินงาน รวม 128,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.2/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
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โครงการสายใยสัมพันธชวงปดภาคเรียน จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการสายใยสัมพันธชวง
ปดภาคเรียน เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,165,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,898,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,898,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 627,360 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลจํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนคาตอบ
แทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,078,560 บาท

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 126,840 บาท

      เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง จํานวนอัตรามตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,232,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้อถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก ผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.2/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 510,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บและกําจัดขยะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 350,400 บาท

     เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บและ
กําจัดขยะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน

โครงการประกวดชุมชนครัวเรือนคัดแยกขยะองคการบริหารสวน
ตําบลประจันตคาม

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการประกวดชุมชนครัว
เรือนคัดแยกขยะองคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม เชน คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ คัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใสน้ํา ยาลบกระดาษไขกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 360,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจรผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสร้าง เชน คายางมะตอยสําเร็จ
รูป หินคลุก ไม้ตาง ๆ ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ทอน้ําและ
วัสดุกอสร้างอื่น ๆ ฯลฯ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระ
ย เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้าง
มือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัดสุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 81,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card) 
เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับนายชางโยธา จํานวน 4,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
     - เก้าอี้ทํางาน มีพนักพิงและเบาะที่นั่ง มีท้าวแขน 2 ข้าง ขา 5
 แฉกมีล้อ
     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

วันที่พิมพ : 30/4/2563  10:36:53 หน้า : 68/99



ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
         1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
         2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1
ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
     - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - เปนอุปกรณที่มีความสามารถ
เปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
     - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
     - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
     - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อย
กวา 1,200 x 600 dpi
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
     - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
     - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
     - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
     - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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งานไฟฟ้าถนน รวม 70,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 3 จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าสวนภูมิภาค เพื่อ
ดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 3 จํานวน 70,000 บาท
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นห้า
ป (พ.ศ. 2561-2565)

งานสวนสาธารณะ รวม 251,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 251,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 251,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สวนสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบล
ประจันตคาม

จํานวน 251,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน สวนสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 340,000 บาท

     เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเชน คากําจัด
สิ่งปฏิกูล เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับรายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เปนต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 อาทิ
เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตา ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบําบัดน้ําเสียคลองในเขตองคการบริหารสวนตําบลประจัน
ตคาม

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสีย
คลองในเขตองคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 875,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 875,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 875,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเข้ารวมแขงขันกีฬาสายสัมพันธ กํานัน ผู้ใหญบ้าน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬา เชน คาใช้จายสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึก
สอน คาใช้จายในการฝึกซ้อมกีฬาที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึก
สอน คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พร้อม
รองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา คาใช้จาย
อื่น ๆ ที่ใช้ในการแขงขัน
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นห้า
ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด เชน คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาเชนหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขัน
กีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้า
รวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ คาโลหรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เพื่อ
เปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะ
การแขงขัน คาใช้จายอื่น ๆ เชน การจัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน
กีฬา ริ้วขบวนกีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท รวมถึงคาติดตั้ง คาเชนอุปกรณ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน ฯลฯ
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นห้า
ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาคมหมูบ้านและการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประชาคมหมูบ้านและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
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โครงการตลาดนัดวิถีชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลประจัน
ตคาม

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการตลาดนัดวิถีชุมชน
ขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม เชน คาพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการประกวดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการประกวดครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ, เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร, คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
เชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน
ในการฝึกอบรม
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองคการบริหารสวนตําบล
ประจันตคาม (ศูนยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงองคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม (ศูนย
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและผู้นําชุมชน

จํานวน 400,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้
บริหาร สมาชิก พนักงานและผู้นําชุมชน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน และเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไป
ราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

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

โครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
(รัชกาลที่ 10)

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัว (รัชกาลที่ 10) เชน คา
พิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เชน คาพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เชน คาพิธี
ทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันพอ
แหงชาติ เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการจัดกิจกรรมสานสายใยเทิดไท้องคราชัน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมสานสาย
ใยเทิดไท้องคราชัน เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน หวงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกปงปอง ไม้ตีปงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบ
ตมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสอง
มือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชน ตาขาย
ตะกร้อ นกหวีต นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขาย
กีฬา เชน เสาตาขายวอลเลยบอลล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมกวนข้าวทิพย จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมกวนข้าว
ทิพย เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนและบํารุงศาสนา-ประเพณีหลอเทียน
พรรษา

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมสนับสนุน
และบํารุงศาสนา-ประเพณีหลอเทียนพรรษา เชน คาพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีไทย
วันลอยกระทง เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายใน
การประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

วันที่พิมพ : 30/4/2563  10:36:53 หน้า : 82/99



โครงการสืบสารประเพณีวันสงกรานต จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการสืบสารประเพณีวัน
สงกรานต เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายใน
การประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,990,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 42,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 42,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสร้าง เชน คายางมะตอยสําเร็จ
รูป หินคลุก ไม้ตาง ๆ ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ทอน้ําและ
วัสดุกอสร้างอื่น ๆ ฯลฯ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระ
ย เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้าง
มือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 2,948,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,948,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 
2 ข้าง หมูที่ 1 จากบ้านนางดาหวัน เงื้อมผา ถึงบ้านนายทนงศักดิ์

จํานวน 274,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 1 จากบ้านนางดาหวัน เงื้อมผา ถึง
บ้านนายทะนงศักดิ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้องลงดินลูกรัง มีพื้นที่ไมน้อยกวา 500
 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างขององคการ
บริหารสวนตําบลประจันตคาม) พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 
2 ข้าง หมูที่ 10 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนางภิรมย 
วงศสุข

จํานวน 175,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 10 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม ถึงบ้านนางภิรมย วงศสุข ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้องลงดินลูกรัง มีพื้นที่ไมน้อยกวา 320
 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างขององคการ
บริหารสวนตําบลประจันตคาม) พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 
2 ข้าง หมูที่ 3 ตอจากเส้นศาลากลางบ้าน ถึงแยกปมน้ํามันเอสโซ

จํานวน 295,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 3 ตอจากเส้นศาลากลางบ้าน ถึงแยก
ปมน้ํามันเอสโซ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้องลงดินลูกรัง มีพื้นที่ไมน้อยกวา 540 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล
ประจันตคาม) พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานงานกอสร้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 
2 ข้าง หมูที่ 4 จากบ้านนางสายทอง เปรมศรี ถึงบ้านนายฉุย สวาง
แก้ว

จํานวน 295,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 4 จากบ้านนางสายทอง เปรมศรี ถึง
บ้านนายฉุย สวางแก้ว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้องลงดินลูกรัง มีพื้นที่ไมน้อยกวา 540
 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างขององคการ
บริหารสวนตําบลประจันตคาม) พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 
2 ข้าง หมูที่ 6 จากแยกบ้านเกาะกระตาย ถึงบ้านนายปรีชา พวงศิริ

จํานวน 295,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 6 จากแยกบ้านเกาะกระตาย ถึงบ้าน
นายปรีชา พวงศิริ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้องลงดินลูกรัง มีพื้นที่ไมน้อยกวา 540 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบล
ประจันตคาม) พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานงานกอสร้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 
2 ข้าง หมูที่ 7 จากบ้านนางนงรักษ สินแก้ว ถึงบ้านนายบุญธรรม ไพ
สุน

จํานวน 157,500 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 7 (ชวงที่ 1) จากบ้านนางนงรักษ สิน
แก้ว ถึงบ้านนายบุญธรรม ไพสุน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 72
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้องลงดินลูกรัง มีพื้นที่ไมน้อยกวา 288
 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างขององคการ
บริหารสวนตําบลประจันตคาม) พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังไหลทาง 
2 ข้าง หมูที่ 7 จากบ้านนางหัสดี รักษาทรัพย ถึงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม

จํานวน 142,500 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดิน
ลูกรังไหลทาง 2 ข้าง หมูที่ 7 (ชวงที่ 2) จากบ้านนางหัสดี รักษา
ทรัพย ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้องลงดินลูกรัง มีพื้นที่ไม
น้อยกวา 260 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม) พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประ
จันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
10 จากบ้านนางทองคํา คูคิด ถึงบ้านนางชัยพร คูคิด

จํานวน 97,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางทอคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 10 จากบ้านนางทองคํา คูคิด ถึงบ้านนางชัย
พร คูคิด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 1.20
 เมตร (ลงดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลงดินลูกรังสูงเฉลี่ย 0.20
 เมตร) พร้อมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ? 0.30 X 1.00
 เมตร จํานวน 6 ทอน (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างของ
องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม) พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจัน
ตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟลทติกทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 จากบ้านนายสันติกุล ถึงบ้านนายสวน ป้องประเสริฐ

จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนลาดยางแอสฟลทติกทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จากบ้านนายสันติกุล ถึงบ้านนาย
สวน ป้องประเสริฐ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175.30
 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไมน้อยกวา 876.50 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหาร
สวนตําบลประจันตคาม) พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
งานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการกอสร้างโรงเก็บเตนทขององคการบริหารสวนตําบลประจัน
ตคาม

จํานวน 53,500 บาท

          เพื่อจายเปนคากอสร้างอาคารเก็บเต็นทองคการบริหาร
สวนตําบลประจันตคาม ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 8.00
 เมตร สูง 4.00 เมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างของ
องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม)
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการกอสร้างศาลากลางบ้าน หมูที่ 8 จํานวน 279,500 บาท

     เพื่อจายเปนคากอสร้างศาลากลางบ้าน หมูที่ 8 ขนาดกว้าง 8
 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.50 เมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐาน
งานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม) พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหาร
สวนตําบลประจันตคาม
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการกอสร้างหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน จํานวน 15,600 บาท

          เพื่อจายเปนคากอสร้างหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดดง
ไชยมัน หมูที่ 7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดดงไชยมัน ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร สูง 3.00 เมตร และเทปูนหลุม
ทราย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.30 เมตร หนา 0.05
 เมตร (ตามแบบแปลนมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหาร
สวนตําบลประจันตคาม)
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 1 หมูที่ 3 หมูที่ 4 และหมูที่ 6 จํานวน 74,600 บาท

          เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่ 1 หมูที่ 3 หมู
ที่ 4 และหมูที่ 6 ดินลูกรัง จํานวน 360 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ
แปลนมาตรฐานงานกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลประจัน
ตคาม)
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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โครงการซอมแซมทอประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 11 จํานวน 298,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาซอมแซมทอประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 11
 บ้านกุดตาเสก ตําบลประจันตคาม อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลประจันตคาม จํานวน 65,800 บาท

     เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลประจัน
ตคาม หมูที่ 4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลประจันตคาม ทาสีรั้ว 2
 ด้าน (ภายนอก-ภายใน) สร้างหลังคาทางเดินทางเข้าศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อนุบาลประจันตคาม และติดแผนกันแดดด้านหลัง
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน จํานวน 130,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
     - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้าง
ป่า รักษน้ํา"

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษน้ํา" เชน คาพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,785,349 บาท

งบกลาง รวม 7,785,349 บาท
งบกลาง รวม 7,785,349 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 132,700 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวด ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ
 ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคา
จ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว คิดเปน
เงิน 132,700 บาท โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

     ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่
ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํา
งานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของ คาจ้างทั้ง
ป (มกราคม – ธันวาคม)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,103,200 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้
ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปงบ
ประมาณ 2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปย้อน
หลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เปนการ
ดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 820,800 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการ ให้แก คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้
กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมา
กอน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ 2561 โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปย้อนหลัง และข้อมูล
จํานวนคนพิการที่ได้บันทึกกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชี
รายชื่อ โดยดําเนินการจานเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เปนการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง 12 เดือน เปนการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกร
ปครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้าในกรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดป โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปญหาความเดือนร้อนของประชาชนเปนสวน
รวม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวีธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดจราจร เชน ทาสี ตีเส้นทาง
เดินรถ ทางเท้า ทางข้าม เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผง
กั้นฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2539

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตรแหงประเทศไทย จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ตาม
ข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ไมน้อยกวาร้อยละ
เศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปที่ลวงมาแล้ว (ไมรวมเงินกู้ เงิน
จายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แตไม
เกิน 500,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 85,788 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
ตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกอง
ทุน พ.ศ. 2561 ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละของคาบริการสาธารณ
สุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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เงินสมบทกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นสมทบ 1 สวน และรัฐบาลสมทบ 1 สวน โดยในสวนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นควรมีจํานวนเทาที่ประชาชนจายเข้า
กองทุนและไมควรเกิน 365 บาทตอคนตอป และเปนไปด้วยความ
อิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพื่อเปนการสงเสริมให้ประชาชน
มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึดประโยชนสุขที่
ประชาชนจะได้รับเปนสําคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคง
ของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม และเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

     ตั้งงบประมาณไว้ใน งบ/หมวดงบกลาง ประเภทเงินชวยเหลือ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 183,861 บาท

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กทบ.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปและมีให้นําราย
รับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ (9,193,050 X 2% = 183,861) จึงตั้งจาย
ไว้ 183,861 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2546
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เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญในอัตราร้อย
ละ 5 ของเงินเดือน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 15) พ.ศ. 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.5/ว 6947 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจายเงินชวยคาครองชีพผู้รับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษจายเปนจํานวน 3 เทาของเงิน
บํานาญรวมกับเงินเพิ่มบํานาญ (ถ้ามี) และเงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ถ้ามี) โดยจายตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน
ชวยพิเศษกรณีผู้รับบํานาญสวนท้องถิ่นถึงแกความตาย (แบบ บ.ท
.10) แตถ้าผู้ตายมิได้แสดงไว้ก็ให้จายแกบุคคลตามข้อ 30 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
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