
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

อําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,607,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,399,552 บาท
งบกลาง รวม 9,399,552 บาท

งบกลาง รวม 9,399,552 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางาน
ให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,621,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แกผู้สูงอายุในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  โดยจายให้รายละในอัตราแบบขั้น
บันได/เดือน รวม 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,989,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก คนพิการในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ที่มีบัตรประจําตัวคน
พิการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นไว้แล้ว  โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป จายให้ราย
ละ 800 บาท/เดือน และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป จายให้
รายละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
ป่วยเอดส ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยูยากจน  หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และหนังสือ  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/
ว 1381 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2558  (สํานักปลัด)
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เงินสํารองจาย จํานวน 267,212 บาท

- เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 322,140 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป ในอัตราร้อยละ 2 โดยไมต้องนํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 และกฎ
กระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณราย
จายประจําป
สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกษตร

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
(กองสาธารณสุขฯ)  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,747,780 บาท

งบบุคลากร รวม 3,876,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลอัตราเดือนละ 20,,400 บาท จํานวน 12  เดือน เงินคาตอบ
แทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 11,220 บาท จํานวน12 เดือน  (จํานวน 2 คน)  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
อัตราเดือนละ880บาท จํานวน 12 เดือน (จํานวน  2  คน)
เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและ
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน  เงินคา
ตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลอัตราเดือน
ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน (จํานวน 2 คน)   
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและ
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557   (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน  ให้แกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลอัตราเดือนละ7,200บาทจํานวน  12
  เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาด้วยเงินเดือนและ
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)  

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,022,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกประธานสภา รอง
ประธานสภา เลขานุการสภาและสมาชิกสภา (กรณี อบต.มีรายได้
เกิน 10 -25 ล้านบาท) ดังนี้
- ประธานสภา อบต.  อัตราเดือนละ  11,220 บาท
- รองประธานสภา อัตราเดือนละ  9,180  บาท  
- สมาชิกสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท
- เลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,169,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,608,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
2) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา
3) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา
4) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข/เพิ่ม
เติม รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ปลัด อบต. 
ระดับกลาง  อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข/เพิ่มเติม
และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจายเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง     (สํานักปลัด) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก พนักงานองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้ 
 1) ปลัด อบต.  ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน    เป็นเงิน 84,000 บาท
2) หัวหน้าสํานักปลัด อบต. ระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559 และประกาศ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (สํานัก
ปลัด) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 350,880 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทน ประจําป ให้แก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
     1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
     2) พนักงานขับรถยนต   จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง รวมทั้ง
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,830,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  จํานวน  250,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น นายอําเภอ นายทะเบียน
อําเภอ เจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ชวย
เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งหรือคณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นต้น
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ
.2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  (สํานักปลัด) 

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562   (สํานักปลัด) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวน
ตําบลพนักงาน/ลูกจ้างประจํา  องคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิ
ได้รับ
ตามระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,050,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 683,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้าง
บันทึกข้อมูล คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาด  คาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย คาจ้างทนาย
ความ ฯลฯ  คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดําเนิน
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร  คาจ้างปรับปรุงโดเมน website เป็น
ต้น หรือ คาเชาเครื่องถายเอกสาร  ,คาถายเอกสาร คาจ้างเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาระวางบรรทุก   คาเชาทรัพยสิน คา
ธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุโทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงานหรือ
ป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 12,000 บาท

คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
-เพื่อจายเป็นรายจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร ใน
การรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือ
เยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  (สํานักปลัด)
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ     
-เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น เป็นต้นในการประชุมราชการ ได้แก การประชุมราชการภาย
ในหนวยงานประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการหรือคณะทํางานตางๆที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย
ระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่
สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัด
ทําแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด การประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผานดาวเทียม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  (สํานักปลัด)
คาใช้จายในงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  พิธีทางศาสนา
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- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี  พิธีทางศาสนา การประดับ
ตกแตงสถานที่  จัดหาสิ่งของเครื่องใช้  เครื่องสักการะตาง ๆ ใน
การจัดงานพระราชพิธี  งานเฉลิมฉลองเนื่องในวันสําคัญของทาง
ราชการ  ทางศาสนา  งานทําบุญเลี้ยงพระ  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0407/ว 1284
 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530  
(สํานักปลัด) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 (สํานักปลัด) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการดําเนินการเลือก
ตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่
วาง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม หรือ
กรณีอื่นๆ) เชน คาใช้จายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้ง คา
ใช้จายประจําหนวยเลือกตั้ง และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ยก
เว้น คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ
.2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว4289 ลงวันที่ 22
 กรกฎาคม 2563และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- ยุทธศาสตรชาติ ด้่านความมั่นคง
- ยุทธศาสตรจังหวัด ระบุ  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City  และด้านอื่น ๆ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการที่ดี
(สํานักปลัด)
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โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส. และ  Big  Cleaning  Day  ภายใน
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรม 5 ส
. และ Big Cleaning day ภายในองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกษตร
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องของโครงการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตรจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขและเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1/2564)
(สํานักปลัด)  
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และประโยชนสุขของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชุม ฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชนสุขของประชาชน ศึกษา ดูงานทั้งในประเทศและคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องของผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร พนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรและผู้ที่มีสวน
เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการที่ดี
(สํานักปลัด)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ อาคารและทรัพยสิน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลางโดยไม
รวมถึงคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 122,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
 ก. ประเภทวัสดุคงทน
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา ดังนี้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้ พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจร    หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึกดินสอ  ปากกา  ยางลบ น้ํายาลบ
คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท เทป พี วี ซี แบบใส   ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ  ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น   ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
สยข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า  ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า  รวมถึง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน 
กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผาปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดัง
นี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย
ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา  ดังนี้  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา แบตเตอรรี่ จานจายล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น   โดยจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 13/9/2564  12:57:00 หน้า : 20/104



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น   โดยจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดัง
นี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวิงใสฟล
มภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น   โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ 
แป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร เมาส  พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ   เครื่องกระจายสัญญาณ  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 353,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ และสิ่งปลูก
สร้างอื่นที่อยูในการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตู้ไปรษณีย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานัก
ปลัด)                                                                       
                                                                              
                                                                              
                       
                                                                              
                                     

งบลงทุน รวม 40,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 3,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับนั่งทํางานแบบมีล้อเลื่อน 
มีพนักพิง  มีที่เท้าแขน  จํานวน  1  ตัว
-  ครุภัณฑดังกลาวเป็นครุภัณฑนอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ซึ่งไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  แต
องคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตรมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อนํามาใช้ในการ
ดําเนินงานตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาท้องตลาด
ในท้องถิ่นนั้น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
  0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  (สํานักปลัด)
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โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน  1  ตัว
คุณลักษณะเฉพาะ
    - ความกว้างไมน้อยกวา  75  เซนติเมตร
    - ความยาวไมน้อยกวา  150  เซนติเมตร
    - ความสูงไมน้อยกวา  75   เซนติเมตร
-  ครุภัณฑดังกลาวเป็นครุภัณฑนอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ซึ่งไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  แต
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
นํามาใช้ในการดําเนินงาน ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตาม
ราคาท้องตลาดในท้องถิ่นนั้น  ตามนัยหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน  2552  (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  16,000 บาท   โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 
แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 394,320 บาท
งบบุคลากร รวม 349,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
    1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข/เพิ่ม
เติม รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  (สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ : 13/9/2564  12:57:00 หน้า : 27/104



ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ     
-เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น เป็นต้นในการประชุมราชการ ได้แก การประชุมราชการภาย
ในหนวยงานประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการหรือคณะทํางานตางๆที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย
ระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่
สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัด
ทําแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด การประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผานดาวเทียม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 (สํานักปลัด) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)
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โครงการประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดเวทีสงเสริมประชาคมหมูบ้าน ประชาคม
ตําบล หรือการประชุมจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาตําบล และคา
ใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.4/ว 856  
ลงวันที่  12  มีนาคม  2553
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
- ยุทธศาสตรจังหวัด  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ รองรับ Smart City, Mice City  และด้านอื่น ๆ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการที่ดี
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขและเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1/2564)
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,627,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,102,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,102,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,622,040 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ท้องถิ่นประจําป  4  อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับ
พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการพัสดุ
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข/เพิ่ม
เติม รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข/เพิ่มเติม
และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจายเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง   (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ตําแหนงผู้อํานวยการ
กองคลัง ในอัตรา  3,500  บาท  จํานวน 12  เดือน    
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559 และประกาศ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   (กอง
คลัง)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 271,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้าง  คาปรับปรุงคาจ้างให้แกลูกจ้าง
ประจํา  จํานวน   1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน  ตําแหนงเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2558
 (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างภารกิจ 1  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  ตําแหนง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้)  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง รวมทั้ง
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 1 อัตรา   จํานวน  12  เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมากําหนด รวมทั้งระเบียบ  ประกาศ  และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่   นอกเวลาราชกปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)   พ
.ศ. 2562  (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

-  เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาจ้างเหมา
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล  งานธุรการ  งานระบบสารสนเทศ  คา
จ้างถายเอกสาร คาจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุโทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ คาจ้างเหมาที่
มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อ
สํานักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (กองคลัง) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557      (กองคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เชน
- คาตอบแทน/คาปฏิบัติงานลวงเวลาในวันทําการ/วันหยุด
ราชการ พนักงานจัดทําแผนที่แมบทและคัดลอกข้อมูล
ที่ดิน  พนักงานเดินสํารวจภาคสนาม   ตั้งไว้ 30,000 บาท
- คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการจัดทําศูนยอํานวยการฯ คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในการจัดทําแมบทและคัดลอกข้อมูล  คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในการเดินสํารวจภาคสนาม  คาวัสดุอุปกรณและ
แบบพิมพที่ใช้ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  และ
วัสดุครุภัณฑอื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการฯ  ตั้งไว้ 30,000 บาท
- คาใช้จายอื่น ๆ เชนคาลงทะเบียนฝึกอบรม  คาเชาที่พัก 
คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะในการเดินทางไปราชการ  ตั้ง
ไว้  40,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
 และที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด  
-  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
- ยุทธศาสตรจังหวัด  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ รองรับ Smart City, Mice City  และด้านอื่น ๆ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการที่ดี
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ อาคารและทรัพยสิน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลางโดยไม
รวมถึงคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 808.2/ว1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา ดังนี้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้ พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจราจร    
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึกดินสอ ปากกา  ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท เทป พี วี ซี แบบใส   ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น   โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   อุปกรณบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง  สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แป้นพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  เชน Ram 
คัตซีทฟดเดอร เมาส  พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ   เครื่องกระจาย
สัญญาณ 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองคลัง) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  
คาจัดสงหนังสือและคาไปรษณียภัณฑตาง ๆ ในราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับองคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    (กองคลัง)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 30,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 23,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กทึบสําหรับเก็บเอกสาร แบบ 2
 บานเปด จํานวน 4 ตู้ ๆละ 5,900 บาท  คุณลักษณะดังนี้
1)  มีมือจับชนิดบิด
2)  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-  เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ พ.ศ
. 2563
(กองคลัง)

พัดลมตั้งพื้น จํานวน 2,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะดังนี้
1)  ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
2)  ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5
- ครุภัณฑดังกลาวเป็นครุภัณฑนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ซึ่งไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  แตองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อนํามาใช้
ในการดําเนินงานตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาท้อง
ตลาดในท้องถิ่นนั้น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
(กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)   จากโรงงานผู้ผลิต
-  มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ขนาดไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-  มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา  1 ชอง
-  มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
-  สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal , Custom
-  เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 426,160 บาท
งบบุคลากร รวม 416,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 416,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  และเงิน
ปรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมากําหนด  ของข้าราชการ  พนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนงได้แก
   -  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข/เพิ่ม
เติม รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวน
ตําบลและผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 292,240 บาท

งบบุคลากร รวม 171,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 171,240 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 171,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทน ประจําป ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
     1) พนักงานวิทยุ  จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง รวมทั้ง
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 121,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

คาป่วยการ อปพร.
- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้แก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560  (สํานักปลัด) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ : 13/9/2564  12:57:00 หน้า : 44/104



ค่าใช้สอย รวม 29,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (สํานักปลัด) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557      (สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  ในชวงเทศกาลปใหม เชน คาป้ายรณรงค
ประชาสัมพันธ คาวัสดุอื่นที่ใช้ในการ  ติดตั้งป้ายรณรงคประชา
สัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 4202  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561  
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
- ยุทธศาสตรจังหวัด การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ คาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลางโดยไมรวม
ถึงคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  (สํานักปลัด) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,356,520 บาท

งบบุคลากร รวม 790,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 790,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 748,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป และเงิน
ปรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมาของข้าราชการพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน 2 ตําแหนง (ตั้งจายไว้รวม 12 เดือน) 
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหาร
งานการศึกษา ระดับต้น)
2.นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมกลางพนักงานสวนตําบลเรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษาฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร อํานวยการท้อง
ถิ่นระดับต้น (ตั้งจายไว้รวม 12 เดือน) ให้แก พนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559   
(กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 555,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการ พนักงานสวนตําบล   และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่  15
  พฤษภาคม  2550 
เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของ  อปท และระเบียบ ข้อบังคับ  คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด  
(กองการศึกษาฯ) 

คาเชาบ้าน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับ
คาเชาบ้าน (ตั้งจายไว้รวม 12 เดือน)
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2559   
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 369,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 309,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้าง
บันทึกข้อมูล คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาด  คาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย  คาจ้างเหมา
งานธุรการ  คาจ้างทนายความ คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 
เป็นต้น หรือ คาเชาเครื่องถายเอกสาร  ,คาจ้างถายเอกสาร คา
จ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาระวางบรรทุก   คาเชา
ทรัพยสิน คาธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้งโทรศัพท คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุโทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธป้ายชื่อสํานักงานหรือ
ป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมางานธุรการของกองการศึกษา งานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร (ตั้งจายไว้รวม  12  เดือน)
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาดูแลและทําความสะอาดบริเวณอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงครัว ห้องน้ํา และบริเวณอาคารเก็บของ
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (ตั้งจายไว้รวม  12 เดือน)      
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลทรัพยสินตาง ๆ  รวมทั้งอาคาร สถานที่  สิ่งปลูกสร้าง
อื่นๆ และอุปกรณตางๆ  ที่เป็นทรัพยสินภายในบริเวณภายใน
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกษตร (ตั้งจายไว้รวม  12 เดือน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองและพิธีการตาง ๆ ของ อบต. เชน คา
รับรอง
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร
และคาบริการ ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน  ตรวจงานเยี่ยมหรือ ทัศนศึกษาดูงาน หรือการประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ และคาใช้จาย
การจัดซื้อแจกันดอกไม้ ดอกไม้พลาสติก พวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้   เพื่อใช้ในการตกแตงสถานที่ในงาน
พิธีการตาง ๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลาในงานงานรัฐพิธีตาง ๆ เชน  งานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา งานวันปยมหาราช วันแมแหงชาติ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0404/ว 1284 
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530  
(กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 (กองการศึกษาฯ) 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557      (กองการศึกษาฯ)

ประเภทคาใช้จายในการจัดงาน  การจัดนิทรรศการ และการ
ประกวดแขงขัน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ เชน วัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คากระดาษและ
เครื่องเขียน คาจ้างเหมาบริหารตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภทวัสดุ 
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถยนต เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร  เครื่องถายเอกสาร  รถ
จักรยานยนต  ตู้  โต๊ะ 
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร เครื่องตัดหญ้า  เครื่องปรับอากาศ 
ฯลฯ  และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ใช้งานได้ตามปกติ  (กองการศึกษาฯ)  
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
เชน คาจัดซื้อน้ําดื่ม กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คารบอน ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ แผนที่ แผงปดประกาศ กระดานดํารวมถึงกระดาน
ไวทบอรด แผนป้ายชื่อ สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ ฯลฯ รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทน
ถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 
ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตรและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง
เกษตร เชน แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม น้ํายาล้างห้อง
น้ํา น้ํายาล้างจาน น้ํายาเช็ดกระจก ฟองน้ําล้างจาน พรมเช็ด
เท้า ฯลฯ รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาตอ
หนวยมาเกิน 5,000  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   และ
หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558 (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพเชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ  หมึกเติมเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000บาท ฯลฯ
 รวมถึงสิ่งของ ที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอราคาตอ
หนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท ที่ไมได้ระบุไว้ ในมาตรฐาน
กลางคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  และ
หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
คาสื่อสารอื่น ๆ  เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาสื่อสารผานดาวเทียม และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จาย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
(กองการศึกษาฯ)  

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สีชนิด Network  แบบที่ 1 (18 หน้า 
/นาที)

จํานวน 10,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600X600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4  ไมน้อย
กวา  28  หน้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4  ไมน้อยกวา  18
  หน้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T ดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได้
- มีถาดใสกระดาษไมน้อยกวา 150 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และCustom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  (กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,996,248 บาท
งบบุคลากร รวม 923,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 923,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 309,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานครู
ตําแหนง ครู (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายไว้
รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้    
1. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2558     
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2562 
(กองการศึกษาฯ)      

เงินวิทยฐานะ จํานวน 134,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครู ตําแหนง ครู 
(ศูนยพัฒนาเล็ก) จํานวน  1  อัตรา ตั้งจายไว้รวมเป็น  12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหนง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ
. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 459,480 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและคาปรับปรุงคาตอบแทนตําแหนง
พนักงานจ้างตาภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จํานวน  2  อัตรา
(จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดสรรให้) 
(กรมจัดสรร จํานวน  225,600 บาท อปท.สมทบเพิ่มอัตรา
ที่สูงกวาที่ได้รับการจัดสรร จํานวน 125,880   บาท) 
และตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1  อัตรา    
- เป็นไปตามประกาศ กทจ. นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 หนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 36  ลงวันที่  26  สิงหาคม 2558
เรื่องประกาศ ก.จ.ก.ท. ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง      
- เป็นไปตามหนังสือนักงาน กจ. กท. กอบต.ที่ มท  0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง แนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่จายเพิ่มเป็น
คาตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา และ
ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตรา     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558       
-  เป็นไปตามหนังสํานักงานกจ. กท. กอบต. ที่ มท0809.2/ว13 
ลงวันที่ 30 ธค.2558 เรื่อง แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 1,095,948 บาท
ค่าใช้สอย รวม 540,250 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (กองการศึกษาฯ) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557      (กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ เชน เป็นคาวัสดุ คาจัดเวที คาเครื่องเสียง  คาจ้างเหมาจัดทํา
ป้าย
อาหารวาง  คาของรางวัล   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้ 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง               - แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
ศึกษา
(กองการศึกษา)

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประจําปการศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานของ
เด็กนักเรียน เชน คาจัดเวที  คาเชาเครื่องเสียง  คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหาร เครื่องดื่ม  คาใบประกาศเกียรติคุณ  ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง               - แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
ศึกษา
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการศึกษาแหลง
เรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง               - แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
ศึกษา
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 450,250 บาท

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตรเพื่อเบิกหักผลักสงให้ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร  เป็นคาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   อบต.เมืองเกษตร  ในอัตรา
มื้อละ 21.-  บาทตอคน จํานวน  245  วันจํานวน 60 คน  ตั้ง
ไว้  308,700.-  บาท ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังตอไป
นี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น               
2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
1. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก แก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 
2-5 ป จํานวน 60 คน อัตราคนละ 1,700.- บาท/ป  ตั้ง
ไว้ 102,000.-   บาท
2. คาหนังสือเรียน ตั้งไว้ จํานวน 7,000.- บาท จัดสรรสําหรับเด็ก
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อายุ 3-5 ป จํานวน 35 คน อัตราคนละ 200.- บาท/ป 
3. คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว้ จํานวน 7,000.-  บาท  อัตราคน
ละ 200.-  บาท/ป 
4. คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ จํานวน 10,500บาท จํานวน 35
 คนอัตราคนละ300บาท/ป 
5. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 15,050.- บาท จัดสรรสําหรับ
เด็กอายุ 3-5ป จํานวน 35 คน อัตราคนละ 430.-  บาท/ป 
-  ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
       คําชี้แจงเพิ่มเติม สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได้
เนื่องจากเด็กเล็กอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป  เนื่องจากการ
รับเข้าเรียนใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ  ให้เบิกจาย
คาอาหารกลางวันตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอน
ลดไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง    
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง               - แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 1/2564)  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการศึกษา
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เป็นคาวัสดุ เครื่อง
เสียง คาจ้างเหมาจัดทําป้าย อาหารวาง และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในหารฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง               - แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการ
ศึกษา
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 555,698 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 555,698 บาท

คาอาหารเสริม (นม) 
- เพื่อจายเป็น
(1) คาอาหารเสริม (นม) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จํานวน 260 วัน จํานวน 60 คน อัตรา
คนละ 7.37 บาท ตั้งไว้จํานวน 114,972.-  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
(2) คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 260 วัน ใน
อัตราคนละ7.37 บาท จํานวน 230 คน ตั้งไว้จํานวน 230 คน ตั้ง
ไว้จํานวน 440,726.- บาท ประกอบด้วย
- โรงเรียนบ้านหนองไผ 
- โรงเรียนบ้านคูเมือง
- โรงเรียนบ้านบุตะโก 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
- ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
     คําชี้แจงเพิ่มเติม สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได้ เนื่องจาก
เด็กอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป  เนื่องจากการรับเข้าเรียน
ใหมการลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจายคาอาหาร
เสริม (นม)  ตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด 
ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
(กองสาธารณสุขฯ)
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับนั่งทํางานแบบมีล้อเลื่อน มี
พนักพิง  มีที่เท้าแขน  จํานวน  1  ตัว
- ครุภัณฑดังกลาวเป็นครุภัณฑนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ซึ่งไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  แตองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อนํามาใช้
ในการดําเนินงานตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาท้อง
ตลาดในท้องถิ่นนั้น  ตามนัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
  0808.2/
ว 1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552   
(กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ  Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4  ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้า ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาสูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1  ชอง
- มีชองเชื่อมตอ(Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือ
ขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา  100  แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 966,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 966,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)

จํานวน 966,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 230 คนอัตราคนละ 21
.- บาท จํานวน 200 วัน ประกอบด้วย  
- โรงเรียนบ้านหนองไผ
- โรงเรียนบ้านคูเมือง 
- โรงเรียนบ้านบุตะโก
ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังตอไปนี้                     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
- ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น
     คําชี้แจงเพิ่มเติม สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได้ เนื่องจาก
เด็กอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปเนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม
การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจายคาอาหารกลางวัน
ตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,058,000 บาท

งบบุคลากร รวม 640,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 640,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 588,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลสังกัด กองสาธารณสุขฯ จํานวน 2 ตําแหนง ได้แก  ผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และ  เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบล  โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นครราชสีมา (ก.อบต. จ.นม.)  และเป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2545
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ สําหรับพนักงานสวนตําบลเมือง
เกษตร  ได้แก เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงิน
เพิ่มอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.)  และเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2545  และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553  (กองสาธารณ
สุขฯ)  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับผู้บริหาร  ตําแหนง  
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เดือนละ  3,500
 บาท/เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.)  และเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ กลางพนักงานสวน
ตําบล   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน       ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2559
(กองสาธารณสุขฯ)  

งบดําเนินงาน รวม 418,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น  จํานวน 2 อัตรา  เดือนละ 5,000  บาท  จํานวน 12
 เดือน  และเพื่อเป็น 
คาป่วยการชดเชยการงานเวลาที่เสียไปและเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  เป็นไปตาม
ระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการเบิก
คาใช้จาย  พ.ศ.2562  (กองสาธารณสุขฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้า
ราชการ  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับมอบ
หมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2559  
(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 196,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  จํานวน 2 อัตรา  ได้แก
 1) ปฏิบัติงานดูแล บํารุงรักษาสนามหญ้า  สวนหยอม 
สวนสาธารณะ  สวนดอกไม้หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2) ปฏิบัติงานธุรการและปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ   
-  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จาย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้จายประจําปในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ  และคา
สาธารณูปโภคและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองสาธารณ
สุขฯ)    
-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ได้แก  
จัดพิมพ เข้าเลมเอกสาร  คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล  คาจ้าง
เหมาบริการ คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาโฆษณา
และเผยแพร ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561
  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้จายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภคและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว7120  ลงวันที่ 9
 ธ.ค. 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น          (กองสาธารณสุขฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาลง
ทะเบียน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ สําหรับการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  (กองสาธารณ
สุขฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองสาธารณสุขฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ   ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน   รถยนต 
เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องพริ้นเตอร  เครื่องถายเอกสาร  
เครื่องโรเนียว   รถจักยานยนต ตู้ โต๊ะ  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจค
เตอร เครื่องตัดหญ้า  เครื่องปรับอากาศ   เครื่องพนหมอก
ควัน  ฯลฯ  
และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ใช้
งานได้ตามปกติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวน
มาก ที่  มท 0808.2/ว17120   ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก  ไม้บรรทัด  ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคารบอน   ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ   แบบพิมพ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ  เครื่องคิดเลข สิงพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ  ของใช้ในการบรรจุหีบหอ   เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ แผนที่ แผงปดประกาศ กระดานดํารวมถึงกระดาน
ไวทบอรด แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงานหนวยงาน แผน
ป้ายจราจร หรือแผนป้ายตางๆ ถือปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และเป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2558   (กองสาธารณสุขฯ)  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  หน้ากาก
อนามัย   เจลแอลกอฮอล   แอลกอฮอล  เคมีภัณฑ  น้ํายาฆาเชื้อ
ตางๆ   ถุงมือ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 และ
หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น   โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ 
อุปกรณบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ได้แก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้ 
แป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร เมาส  พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ   เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบ
ดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขฯ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)

จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการควบคุม   ป้องกัน
โรค   เชน  คาป้ายรณรงคและป้ายประชาสัมพันธ  คาเอกสาร
แผนพับ 
คาแอลกอฮอล  เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล  คาเจลแอลกอฮอล  
ผ้าสําหรับทําหน้ากาก  ด้าย  กรรไกรตัดผ้า เข็หมุด  เข็มเย็บผ้า  
ยางยืด  น้ํายาฆาเชื้อ  และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมป้องกันโรค   
-  ถือปฏิบัติตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 ภายใต้
บังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลมีหน้าที่ในการ
ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ  หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่ มท  0891.3/ว 971  ลงวันที่  14  พ.ค. 58   หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 194  ลงวัน
ที่  7 ต.ค. 58  
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตรจังหวัด  การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปลี่ยน
แปลง  (ฉบับที่ 1/2564)  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานของศูนยป้องกันและปราม
ปราม        ยาเสพติด (ศป.ปส.อบต.) เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับโทษของยาเสพติด และอยูหางไกลยาเสพติด แก
เด็ก เยาวชน และประชาชน เชน  การประชุม  อบรม
สัมมนา  การจัดกิจกรรมตาง ๆ การรณรงคป้องกันและปราม
ปรามยาเสพติด ติดป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค ฯ  เชนคา
วิทยากร  คาอาหาร คาที่พัก  คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ  น้ํายา
ในการตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวน
มาก  ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4  ธันวาคม  2560
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตรจังหวัด  การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
(กองสาธารณสุขฯ)  

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการป้องกันโรคและควบคุมกําจัดยุง และ
แมลงตาง ๆ  หมูบ้านในตําบล  เชน  คาจัดซื้อน้ํายา  สาร
เคมี         คาน้ํามัน ทรายกําจัดลูกน้ํา  ถานไฟฉายสําหรับเครื่อง
พนหมอกควัน  และอุปกรณตาง  ๆ
-  ถือปฏิบัติตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67  ภาย
ใต้บังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบล  มีหน้าที่ในการ
ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ  
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตรจังหวัด  การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
(กองสาธารณสุขฯ)  
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โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสํานึกการกําจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อฝึก
จิตสํานึกการกําจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ  เชน  คาอาหาร  อาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม  อุปกรณสาธิต  ป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ         คาวิทยากร วัสดุอุปกรณในการอบรม  คาชุด
ตรวจ ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”   โดยใช้หลัก 3 Rs คือการใช้
น้อย  ใช้ซ้ํา  และนํากลับมาใช้ใหม   ถือปฏิบัติตาม พรบ.รักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2560 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตรจังหวัด  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อม  ให้มีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ราชปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ  
อัครกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี    เชน 
คาวัคซีน  เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยาแอลกอฮอล  สําลี ถุงมือ   
คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว  และคาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
-  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 ข้อ 17
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด  การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
(กองสาธารณสุขฯ)  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะหชวยเหลือเด็ก  เยาวชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงเคราะหชวยเหลือ
เด็ก  เยาวชน  ประชาชนผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ /ผู้มีรายได้น้อย/ผู้
ไร้ที่พึ่ง ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนิน
การ เป็นคาใช้จายในการชวยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านตาง ๆ เชน อุปโภค บริโภค การให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น  
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภา
คางสังคม
- ยุทธศาสตรจังหวัด การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
(สํานักปลัด)  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 532,500 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 532,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 532,500 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขามสะแกแสง จํานวน 532,500 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยศาลตาปู่ใหม  บ้านคูเมือง  
หมูที่ 2
- เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านคูเมือง หมูที่ 2 ซอย
ศาลตาปู่ใหม
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตรจังหวัด   การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
(กองชาง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 573,160 บาท

งบบุคลากร รวม 416,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 416,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้
แก พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข/เพิ่ม
เติม รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 157,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (สํานักปลัด) 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562     (สํานักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ข้า
ราชการ  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา  องคการบริหารสวน
ตําบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 (สํานักปลัด) 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดอบรม เชน คาจัดทําเวที  คา
อาหาร คาอาหารวาง – เครื่องดื่มคาตอบแทนวิทยากร คาใบ
ประกาศเกียรติคุณ  คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน  คาจ้างเหมารถ
ยนต คาเชาที่พัก  และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม
- ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
(สํานักปลัด)   

โครงการพัฒนาเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติดตําบลเมืองเกษตร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดอบรม เชน คาจัดทํา
เวที คาอาหาร คาอาหารวาง – เครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาใบประกาศเกียรติคุณ คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คา
จ้างเหมารถยนต  คาเชาที่พักฯลฯ   และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
(สํานักปลัด)  
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน คาสงเสริมการ
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิทยาการสมัยใหม และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม
- ยุทธศาสตรจังหวัด   การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
(สํานักปลัด)  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต.เมืองเกษตรเกมส ต้านยาเสพติด  
ประจําป  2565

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการ  เชน อุปกรณในการแขงขันและฝึก
ซ้อมชุดกีฬาที่ใช้ในการแขงขัน น้ําดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในหาร
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพขีวิต 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันสัมพันธวันท้องถิ่นไทยต้าน
ภัยยาเสพติด
ประจําปงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการ  เชน อุปกรณในการแขงขันและฝึก
ซ้อมชุดกีฬาที่ใช้ในการแขงขัน น้ําดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในหาร
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านคุณภาพขีวิต 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมการเข้ารวมแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ  
ประจําป พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เป็นคาอุปกรณการ
แขงขัน อาหารวาง อุปกรณสนาม เครื่องเสียง ถ้วยรางวัล ใบ
ประกาศ เกียรติบัตร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในหาร
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านการศึกษา 
(กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ  ประจําป  2565 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีสงกรานต สืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูง
อายุ เชน คาป้าย คาอาหารวาง คาวิทยากร  และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในหาร
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมการเข้ารวมรําโทนในงานบวงสรวงทานท้าวสุรนารี 
อําเภอขามสะแกแสง  ประจําป  2565

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเข้ารวม
รําโทนและรําบวงสรวงทานท้าวสุรนารี อําเภอขามสะแก
แสง เชน คาเครื่องแตงกาย คาแตงหน้า ทําผม และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในหาร
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรจังหวัด  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดงานพริกและของดีอําเภอขาม
สะแกแสง ประจําป พ.ศ.2565

จํานวน 230,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอ
ขามสะแกแสง เป็นคาตกแตงรถขบวนแห คาจ้างเหมาทําป้าย 
คาเครื่องเสียง คาอาหารวาง  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในหาร
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ด้านการสร้างความสามารถในการแขง
ขัน
- ยุทธศาสตรจังหวัด  ารพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านสงเสริมการทองเที่ยว
(กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,157,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,425,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,425,980 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,080,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลสังกัดกองชางองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
(กองชาง)  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงสําหรับผู้บริหาร ตําแหนงผู้
อํานวยการกองชาง  เดือน
ละ  3,500  บาท/เดือน    จํานวน  12  เดือน    ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 283,380 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง  สังกัดกองชาง อบต.
เมืองเกษตร  จํานวน  2 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา   (กองชาง)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่จายเพิ่มเป็น
คาตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แกพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา   (กองชาง)  

งบดําเนินงาน รวม 714,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

- เงินคาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งแตงตั้งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือที่มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คํา
สั่ง หนังสือสั่งการกําหนด  ตั้งไว้  60,000.-  บาท
- เงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามความในพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุม พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖(๒)หรือที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ  คําสั่ง หนังสือสั่งการ
กําหนด  ตั้งไว้ 5,000.- บาท
 - เงินคาตอบแทนอื่นใดที่มีกฎหมาย หรือ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการกําหนด  ตั้งไว้  5,000.-  บาท
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายให้แกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง
ของ               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว1562 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
(ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด)
(กองชาง)  

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายให้แกพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร ที่ได้รับตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ
.๒๕๖๒ 
(กองชาง)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายให้แกพนักงานสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร ที่ได้รับตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ 
(กองชาง)  
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ค่าใช้สอย รวม 382,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 214,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ ได้แก 
จัดพิมพ เข้าเลมเอกสารแผนพัฒนาตําบล เอกสารงบ
ประมาณ และงานตามนโยบายตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ 
คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวาง คาโฆษณาและเผยแพร 
คาจ้างออกแบบ คาบริการรับใช้ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีทางศาล  คาทดสอบน้ําประปา คาธรรมเนียมใบ
อนุญาต ฯลฯ   ตั้งไว้  15,000.-  บาท 
- คาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา
      ๑. พนักงานธุรการกองชาง เป็นเงิน 99,600.- บาท
      ๒. พนักงานแผนที่ภาษี เป็นเงิน 99,600.- บาท
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ ม ท 0808.2/ว 7120
 ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและที่มีกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองชาง)                

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (กองชาง) 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองชาง)

รายจายเพื่อรังวัดที่ดิน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารังวัดที่ดินและสอบเขตที่ดิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช้รวมกัน พ.ศ
.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับคํา
สั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองชาง)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ระบบ
ไฟฟ้า  ประปา ระบบกระจายเสียงไร้สาย ครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
ปริ๊นเตอร  ตู้  โต๊ะ  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต  รถ
จักรยานยนต  ฯลฯ
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ประเภทที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง  เชน ถนน  คลอง  ทอระบายน้ํา  รางระบาย
น้ํา  ประปาหมูบ้าน  อาคารตาง ๆ  ขององคการบริหารสวน
ตําบล  
(กองชาง)  
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก  ไม้บรรทัด  ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคารบอน   ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ   แบบพิมพ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ  ของใช้ใน
การบรรจุหีบหอ   เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ แผนที่ แผงปดประกาศ กระดานดํารวมถึงกระดาน
ไวทบอรด แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงานหนวยงาน แผน
ป้ายจราจร หรือแผนป้ายตางๆ ฯลฯ  
รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอ
ชุดไมเกิน 5,000 บาท  
(กองชาง)  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ  ที่ใช้ในการกอ
สร้าง  เชน หิน ทราย  ค้อน เลื่อย  ตะปู  ไม้  ปูน
ซีเมนต  บันได  และวัสดุอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานกอสร้าง  (กอง
ชาง)                

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ที่ เป็น
วัสดุโดยสภาพ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา
ตลับลูกปืน  หัวเทียนไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต  เบาะรถยนตฟลมกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค กระจกโค้งมน สัญญาณไฟ-
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ รวมถึงสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000
 บาท (กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ํามันจาร
บี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนต, รถจักรยานยนต และ
เครื่องมือเครื่องใช้ตางๆ ของ อบต. ที่ใช้เชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น หรือที่ยืมจากหนวยงานอื่นๆ 
(กองชาง)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ  หมึกเติมเครื่องพิมพ เมนบอรด เมาส การดจอโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคา ตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000
 บาท ฯลฯ รวมถึงสิ่งของ ที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ
หนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท ที่ไมได้ระบุไว้ในมาตรฐาน
กลางคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (กองชาง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับดําเนินกิจการกระจายเสียงแบบไร้
สายขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร
(กองชาง)  
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งบลงทุน รวม 17,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท
ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องชารจแบตเตอรี่  60V  60A จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคา เครื่องชารจแบตเตอรี่ 60V 60A  ตั้งไว้ 4,500
 บาท  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะครุภัณฑประกอบด้วย
- แรงดันไฟเข้า 220v – 240v / 50/60 Hz
- แรงดันไฟออก 6v,12v,24v,36v,48,60v
- กระแสไฟฟ้าออก output current 60A
- เป็นเครื่องชารจแบตเตอรี่ชนิดแบบรถเข็น สําหรับใช้ชารจ
แบตเตอรี่ขนาด 6v,12v,24v สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่
น้ํา แบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่ดีฟไซเคิล (ครุภัณฑดังกลาวเป็น
ครุภัณฑนอกเหนือบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งไมได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร  มีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อนํามาใช้ในการดําเนิน
งาน ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาท้องตลาดในท้อง
ถิ่นนั้น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)  (กองชาง) 

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ตั้งไว้ 6,500
 บาท จํานวน ๑ เครื่อง
- กําลังไฟที่ใช้ 900 วัตต
- อัตราเจาะกระแทกตอนาที (IPM) 2900 IPM
(ครุภัณฑดังกลาวเป็นครุภัณฑนอกเหนือบัญชี มาตรฐาน
ครุภัณฑ ซึ่งไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
นํามาใช้ในการดําเนินงาน ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตาม
ราคาท้องตลาดในท้องถิ่นนั้น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่  มท0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)  (กองชาง) 
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เลื่อยฉลุไฟฟ้า จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเลื่อยฉลุไฟฟ้า ตั้งไว้ 6,500 บาท จํานวน 1
 เครื่อง
- กําลังไฟฟ้า 450 วัตต
- ความเร็วชวงชัก 0-3100 SPM
- สมรรถนะ -ไม้ 65 มม.
- สมรรถนะ -เหล็ก 6 มม.
(ครุภัณฑดังกลาวเป็นครุภัณฑนอกเหนือบัญชี มาตรฐาน
ครุภัณฑ ซึ่งไมได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
นํามาใช้ในการดําเนินงาน ตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตาม
ราคาท้องตลาดในท้องถิ่นนั้น ตามนัยหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
)  (กองชาง) 

งานก่อสร้าง รวม 1,225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ชุดหลอด
ไฟ  สตารทเตอร  บัลลาสท  ปลั๊ก  สวิตช  สายไฟ  กิ๊บจับสาย
ไฟ  แบตเตอรี่วิทยุ  สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ
(กองชาง)  
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งบลงทุน รวม 1,210,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,210,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขยายทางจากบ้านหนองโบสถ - บ้านโนนตําหนัก  เสริมดิน
ไหลทาง  บ้านหนองโบสถ หมูที่  7

จํานวน 160,000 บาท

บริเวณบ้านหนองโบสถ เพื่อจายเป็นคาเสริมดินไหลทาง    กว้าง
ข้างละ 2.0 เมตร ยาว 380.0  เมตร หนา 1.20 เมตร หรือมี
ปริมาณดินถมไมน้อยกวา 1,824.0 ลบ.ม. พร้อมงานเกรดปรับ
เกลี่ยบดอัดแนน   (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบ
ต.เมืองเกษตรกําหนด)    เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตรจังหวัด   การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1/2564)  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐานและสาธารณูปโภค
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดตะโก 
ถึง หน้าฝายตะโก   บ้านตะโก  หมูที่ 3

จํานวน 200,000 บาท

บริเวณบ้านตะโก   เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีต กว้าง 4.0  เมตร  ยาว 105  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10
  เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรไมน้อยกวา  420.0  ตร.ม.พร้อม
ไหลทางลูกรังทั้งสองข้าง (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลน
ของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด) เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตรจังหวัด   การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1/2564)  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐานและสาธารณูปโภค
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยศาลตาปู่ บ้านหนองโบสถ  หมูที่ 7

จํานวน 40,000 บาท

บริเวณบ้านหนองโบสถ เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็น
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 3.0 เมตร ยาว 22
  เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรรวมกันไมน้อยกวา 66.0
 ตารางเมตร พร้อมไหลทางลูกรังทั้งสองข้าง  (ตามบัญชีราย
ละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด)  เป็นไป
ตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตรจังหวัด   การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1/2564)  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐานและสาธารณูปโภค
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนเกษตร  
หมูที่  5

จํานวน 200,000 บาท

บริเวณบ้านโนนเกษตร เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็น
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่ 1 ซอยทางเข้าวัดทั้งสอง
ด้าน  กว้าง 4.0 เมตร ยาวรวม 60.0   เมตร หนา 0.15 เมตรและ
หูช้าง หนา 0.15 เมตร จํานวน 32.0 ตร.ม.  หรือมีผิวจราจรรวม
กันไมน้อยกวา 272.0 ตารางเมตร และเสริมหินคลุกยกระดับถนน
จํานวน 48.0  ลบ.ม. พร้อมไหลทางลูกรังทั้งสองข้าง (ตามบัญชี
รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด)  เป็น
ไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตรจังหวัด   การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1/2564)  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐานและสาธารณูปโภค
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากกระทอมนางเจือ  ซอยตานี  ต้นซอย - สุดซอย  บ้านโนนตําหนัก 
 หมูที่ 4

จํานวน 200,000 บาท

บริเวณบ้านโนนตําหนัก เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็น
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 เมตร ยาว 84
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไมน้อยกวา 336.0
 ตารางเมตร พร้อมไหลทางลูกรังทั้งสองข้าง (ตามบัญชีราย
ละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด) เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตรจังหวัด   การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1/2564)  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐานและสาธารณูปโภค 
(กองชาง)      
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคุลุกฝั่งคลองจาก
รีสอรทเมืองทอง - นานางศรีไพร  บ้านเมืองทอง  หมูที่ 6

จํานวน 200,000 บาท

บริเวณบ้านเมืองทอง เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิว
จราจรหินคลุก  กว้าง 4.0 เมตร ยาว 360.0  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 216.0 ลบ.ม. พร้อมงาน
เกรดปรับเกลี่ยบดอัดแนน   (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบ
แปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด) เป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตรจังหวัด   การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1/2564)  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐานและสาธารณูปโภค
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 13/9/2564  12:57:00 หน้า : 100/104



โครงการวางทอเมนทระบบประปาใหมภายในหมูบ้าน  บ้านหนองไผ 
หมูที่ 1

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอเมนทประปาทอ PVC.ชั้น 13.5 ขนาด 2
 นิ้ว  ยาว 680   เมตร    (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลน
ของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด)  เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตรจังหวัด   การลดความเลื่อมล้ํา  เพื่อยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1/2564)  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐานและสาธารณูปโภค 
(กอง
ชาง)                                                                        
                              

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
 2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขประเภทงานกอสร้างสูตรวิธี
การคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้การปรับลดคา
ได้ (คา K) ของการประกวดราคานานาชาติและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
 กรณีการจ้างเหมากอสร้างแบบ Design and Build  (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตกแตงสวนหยอมหน้าที่ทําการ  อบต.เมืองเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตกแตงสวนหยอม  เชน คาต้นกล้า
ดอกไม้และต้นไม้  หญ้าประดับสวน  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใน
การตกแตงสวนหยอม  ฯลฯ   
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตรจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อม  ให้มีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกที่ต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  ส
ยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว    เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปหลวง  และสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมา
คุณากรปยชาติ  สยามบรมราชกุมารี  เพื่อสงเสริมให้ความรู้และ
อนุรักษสิ่งแวดล้อมในตําบลเชน  คาวิทยากร  
คาอาหาร คาที่พัก คาพาหนะ คาวัสดุ  คาจ้างเหมารถไถ  
รถแบคโฮในการกําจัดวัชพืชและเตรียมดินในการปลูกต้นไม้  
คาจัดซื้อพันธุไม้  และต้นไม้ตางๆ  คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  คาป้ายรณรงค ฯลฯ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 9801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 - ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตรจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อม  ให้มีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  เชน  ปุ๋ย  พันธุพืชวัสดุเพาะ
ชํา  กรรไกร   มีด  ขวาน  จอบ  เสียมสายเอ็นตัดหญ้า สาย
ยาง  ทอน้ํา  ก๊อกน้ํา  บัวรดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน2559 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก  ที่ มท
 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซื่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจดบันทึกหนวยการใช้น้ําประปา/ จัด
เก็บคาน้ําประปา  (กองชางฯ)  ตั้งจายจากเงินรายได้  ตามข้อ
บัญญัติการดําเนินกิจการประปา องคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกษตร พ.ศ.2556

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ประปา เชน สารส้ม คลอรีน สารกรอง ทอประปา ข้อตอข้องอ
ตางๆ
(กองชาง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

-  คาไฟฟ้า  (กองชาง)
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